Protocol Verantwoord Sporten Wizards of Boz

|13 Mei 2020

Introductie
Na de aangekondigde versoepeling van de Corona maatregelen aangaande sport per 28 April en 11
Mei, kunnen we als honk- en softbalvereniging Wizards of BoZ weer trainingen aanbieden. Voor de
groep spelers tot en met 12 jaar (voornamelijk beeball en pupillen) gelden iets soepelere regels dan
voor spelers vanaf 13 jaar (aspiranten, junioren, senioren, old peanuts), in dit protocol geven we aan
hoe we hier als club, bestuur, trainers/coaches, spelers en ouders van jeugdspelers mee om moeten
gaan, om op een verantwoorde manier te kunnen sporten. De leeftijdsgrens van 12 jaar is hard en
geld dus niet per se per team. Voor pupillen van 13 jaar en ouder geldt dat ze onder het protocol
voor spelers vanaf 13 jaar vallen. In het vervolg delen we eerst algemene richtlijnen voor hygiëne en
veiligheid en daarna zullen we ingaan op het protocol voor spelers tot en met 12 jaar en het protocol
voor spelers vanaf 13 jaar.

Rolverdeling binnen de vereniging
•

•

•

•

Het bestuur is:
o Eindverantwoordelijk voor handhaving van dit protocol
o Eindverantwoordelijk voor het protocol en de afstemming hiervan met de gemeente
Bergen op Zoom en de KNBSB waar nodig.
o Verantwoordelijk voor het voorbereiden van de accommodatie dmv het aanbrengen
van markeringen voor rijrichtingen en looppaden.
o Verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van de benodigde
desinfectiemiddelen en zeep
o Verantwoordelijk voor het communiceren van het protocol aan alle leden (inc.
trainers en coaches) en ouders van jeugdleden
o Beschikbaar maken EHBO-materiaal zodat dit niet achter slot en grendel zit
Trainers/coaches zijn;
o Verantwoordelijk voor de uitvoering van het protocol tijdens trainingen.
Trainers/coaches hebben de plicht spelers en ouders aan te spreken op hun gedrag
als ze zich niet houden aan de algemene richtlijnen voor hygiëne en veiligheid of aan
het protocol verantwoord sporten, en indien nodig deze spelers en ouders naar huis
te sturen.
o Aanspreekpunt voor Corona gerelateerde zaken op de accommodatie tijdens de
trainingen, herkenbaar door een geel hesje.
o Verantwoordelijk voor het voorbereiden van trainingen in lijn met dit protocol
Spelers:
o Spelers hebben de plicht om zich te houden aan dit protocol en aanwijzingen van de
trainers/coaches en/of het bestuur op te volgen. Indien dit niet gebeurt hebben
trainers/coaches het recht spelers van de accommodatie te sturen.
Ouders van jeugdspelers:
o Ouders hebben de plicht om zich te houden aan dit protocol en om aanwijzingen
van de trainers/coaches en/of het bestuur op te volgen. Indien dit niet gebeurt
hebben trainers/coaches het recht ouders van de accommodatie te sturen.

Algemene richtlijnen hygiëne en veiligheid – voor iedereen
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je
kind weer laten sporten en naar buiten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze
persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste
contact;
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon (uitzondering
voor kinderen tot en met 12 jaar);
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; Zorg dat je altijd
papieren zakdoekjes bij je hebt.
Vermijd het aanraken van je gezicht;
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
Geen onnodig fysiek contact (handen schudden, high fives, yellen, slidings etc.)
Voor de kinderen tot 12 jaar geldt dat zij ‘sporttechnisch’ contact mogen hebben.
Jongeren van 13 tot 18 jaar mogen helemaal geen contact hebben.
Spugen is verboden
Was je handen thuis met water en zeep (minimaal 20 seconden), zowel voor als na
de training;
Douche thuis en niet op de sportlocatie;
Kom in sportkleding naar de training
Als speler kom je niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de
sportlocatie en ga je direct na de training naar huis.

Protocol Verantwoord Sporten voor spelers tot en met 12 jaar
Algemeen
•
•
•
•

Trainers houden 1,5 meter afstand van elkaar en zoveel mogelijk ook van de kinderen
Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar mogen elkaar niet
aanraken
Alleen in noodgevallen kan er 1 kleedkamer open gemaakt worden om van het toilet gebruik te
maken Na gebruik moeten het toilet en de kleedkamer ontsmet worden.
Indien op dezelfde dag twee teams van de accommodatie gebruik maken, dient er minstens 15
minuten te zitten tussen de start- en eindtijden van de twee trainingen, mits ze op de
verschillende velden plaatsvinden (dus 1 op het softbalveld en 1 op het honkbalveld). Indien twee
teams op dezelfde dag op hetzelfde veld willen trainen, kan de tweede training pas minimaal 30
minuten na het einde van de eerste training beginnen.

Voorafgaand aan de training:
•
•
•
•
•
•
•
•

Spelers komen niet meer dan 5 minuten voor de training naar de Staakberg
Spelers komen in sportkleding naar de training.
Spelers zorgen dat ze voldoende drinken bij zich hebben.
Spelers nemen zoveel mogelijk hun eigen materiaal mee (handschoen, knuppel, helm). Zorg
ervoor dat materialen duidelijk herkenbaar zijn door markering en gebruik alleen zelf je eigen
materiaal
Ouders zetten hun kinderen af op het parkeerterrein, dichtbij het fietsenrek (gemarkeerde Kiss &
Ride (K+R) zone) en houden de richtlijnen algemene hygiëne en veiligheid in acht.
Een trainer/coach of de coördinator (in een geel hesje) wacht bij de K+R zone de jeugdspelers op
en laat ze, na controle op leeftijd en ziekteverschijnselen, in kleine groepjes via een gemarkeerd
pad naar het softbalveld lopen.
Onderweg naar het veld staat desinfectie gel, zodat alle spelers en trainers/coaches hun handen
kunnen desinfecteren voor de training (verplicht)
Op het veld mogen maximaal 4 trainers/coaches aanwezig zijn voor, gedurende en na de training

Tijdens de training:
•
•
•

•

Oefeningen worden zoveel mogelijk in kleine groepjes uitgevoerd
Als spelers tijdens de training materialen in roulatie gebruiken (bijvoorbeeld een knuppel, helm,
etcetera), zorgen trainers ervoor dat bij elk roulatiemoment het materiaal wordt gedesinfecteerd
met desinfectie doekjes
Trainers wordt aangeraden zoveel mogelijk oefeningen te gebruiken waarbij materiaal zo min
mogelijk rouleert. Dit vergt goede voorbereiding van de training
Trainers desinfecteren zo vaak mogelijk tijdens én direct na de training de gebruikte ballen met
desinfectie doekjes

Na de training:
•
•
•
•

•

Ouders die hun kinderen op komen halen zijn 5 minuten voor het geplande einde van de training
bij de K+R zone en houden de richtlijnen algemene hygiëne en veiligheid in acht.
Spelers verlaten direct na de training het veld en gaan onder begeleiding van een trainer of de
coördinator via de gemarkeerde route in kleine groepjes naar de K+R zone vanuit waar ze direct
de accommodatie verlaten.
Trainers desinfecteren direct na de training alle gebruikte materialen, zoals ballen, knuppels,
ballentonnen, pionnen, mobiele schermen, slagkooi, et cetera.
Spelers kunnen meehelpen om het veld te vegen, maar trainers desinfecteren de gebruikte
materialen na afloop en ruimen ze op.
Trainers verlaten zo spoedig mogelijk na het opruimen van het veld en de materialen het veld.

Protocol Verantwoord Sporten voor spelers vanaf 13 jaar
Algemeen
•
•
•
•
•

Trainers houden 1,5 meter afstand van elkaar en de spelers
Spelers moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden
5 minuten na aanvang van de training gaat de poort dicht en kunnen spelers niet meer
toegelaten worden
Alleen in noodgevallen kan er 1 kleedkamer open gemaakt worden om van het toilet gebruik te
maken Na gebruik moeten het toilet en de kleedkamer ontsmet worden.
Indien op dezelfde dag twee teams van de accommodatie gebruik maken, dient er minstens 15
minuten te zitten tussen de start- en eindtijden van de twee trainingen, mits ze op de
verschillende velden plaatsvinden (dus 1 op het softbalveld en 1 op het honkbalveld). Indien twee
teams op dezelfde dag op hetzelfde veld willen trainen, kan de tweede training pas minimaal 30
minuten na het einde van de eerste training beginnen.

Voorafgaand aan de training:
•
•
•
•
•
•
•
•

Spelers komen niet meer dan 5 minuten voor de training naar de Staakberg
Spelers komen in sportkleding naar de training
Spelers nemen voldoende drinken mee.
Spelers nemen zoveel mogelijk hun eigen materiaal mee (handschoen, knuppel, helm). Zorg
ervoor dat materialen duidelijk herkenbaar zijn door markering en gebruik alleen zelf je eigen
materiaal
Waar nodig zetten ouders hun kinderen af op het parkeerterrein, dichtbij het fietsenrek
(gemarkeerde Kiss & Ride (K+R) zone) en houden de richtlijnen algemene hygiëne en veiligheid in
acht.
Een trainer/coach of de coördinator (in een geel hesje) wacht bij de K+R zone de (jeugd)spelers
op en laat ze, na controle op ziekteverschijnselen, in kleine groepjes via een gemarkeerd pad
naar het softbalveld of honkbalveld lopen, afhankelijk van waar getraind wordt
Op het veld mogen maximaal 2 trainers/coaches aanwezig zijn voor, gedurende en na de training
Onderweg naar het veld staat desinfectie gel, zodat alle spelers en trainers/coaches hun handen
kunnen desinfecteren voor de training (verplicht)

Tijdens de training:
•
•
•
•

Oefeningen worden zoveel mogelijk individueel of in kleine groepjes uitgevoerd
Als spelers tijdens de training materialen in roulatie gebruiken (bijvoorbeeld een knuppel, helm,
et cetera), zorgen trainers ervoor dat bij elk roulatiemoment het materiaal wordt
gedesinfecteerd met desinfectie doekjes
Trainers wordt aangeraden zoveel mogelijk oefeningen te gebruiken waarbij materiaal zo min
mogelijk rouleert. Dit vergt goede voorbereiding van de training.
Trainers desinfecteren zo vaak mogelijk tijdens en direct na de training de gebruikte ballen met
desinfectie doekjes

Na de training:
•
•
•
•
•

Ouders die hun kinderen op komen halen zijn 5 minuten voor het geplande einde van de training
bij de K+R zone en houden de richtlijnen algemene hygiëne en veiligheid in acht.
Spelers verlaten direct na de training het veld en gaan onder begeleiding van een trainer of de
coördinator via de gemarkeerde route in kleine groepjes naar de K+R zone vanuit waar ze direct
de accommodatie verlaten
Spelers kunnen meehelpen om het veld te vegen, zolang de gebruikte materialen na afloop maar
gedesinfecteerd en opgeruimd worden.
Trainers desinfecteren direct na de training alle gebruikte materialen, zoals ballen, knuppels,
ballentonnen, pionnen, mobiele schermen, slagkooi, et cetera.
Trainers verlaten zo spoedig mogelijk na het opruimen van het veld en de materialen het veld.

