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Beste spelers, trainers, coaches, begeleiders, 
vrijwilligers, ouders, verzorgers en andere 
betrokkenen. 
 
Woensdag 06 mei 2020 heeft er een 
persconferentie van minister-president Rutte en 
minister De Jonge plaatsgevonden waarbij is 
aangekondigd dat iedereen georganiseerd en onder 
begeleiding buiten mag sporten en bewegen, maar 
dan met 1,5 meter afstand ertussen.  
 
Wij zijn zeer verheugd dat naar aanleiding van deze 
aankondiging van het kabinet wij hebben besloten 
om per maandag 18 mei tot 20 juni het complex te 
openen voor trainingen voor al onze leden. 
 
Maandagavond heeft er een informatieavond 
plaatsgevonden voor alle trainers van SV Spartanen 
(Handbal en Voetbal). Hierbij is het geldende 
NOC*NSF protocol besproken en uitleg gegeven 
hoe SV Spartanen hierop inspeelt. De spelregels en 
maatregelen worden hieronder aangekondigd. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
 

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 
38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Na 24 uur geen 
klachten, mag weer gesport worden. 
 
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van personen 
buiten jouw huishouden. 
 
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren 
zakdoekjes. 
 
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. 
 
Was je handen met water en zeep voor en na bezoek 
sportlocatie. Minimaal 20 seconden 
 
Douche thuis 
 
Vermijd het aanraken van je gezicht. 
 
Schud geen handen. 
 
 

CORONAPROTOCOL SV SPARTANEN - MAANDAG 18 MEI TOT ZATERDAG 20 JUNI 2020 

Spelers mini's t/m JO12 – F & E jeugdteams trainen al een week op ons complex, voor deze leeftijd geldt de 1,5m afstand regel 
niet. In dit protocol worden maatregelen aangegeven voor alle sportteams binnen SV Spartanen. 

Trainers zijn hierover geïnformeerd en alle aanwijzingen van hen dienen door alle sporters, ouders en verzorgers te worden 
opgevolgd. 



 

 
Sportlaan 19 
1687 BP 
Wognum 

 

 
Voor alle teams 
 
Kom alleen naar Spartanen wanneer er voor jou een training gepland staat. 
 
Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar Spartanen en reis alleen of kom met één 
persoon uit jouw huishouden.  
 
Voorlopig betreft het één training per eigen team per week. Circuittrainingen en gecombineerde 
trainingen zijn niet toegestaan.  
 
Trainingsvormen zoals partijvorm, rondo’s, positiespellen waarbij direct contact zeer aannemelijk is 
zijn niet toegestaan. 
 
Tijdens de trainingen te allen tijde op 1,5 meter bewegen. 
 
Voorlopig geen wedstrijden onderling. 
 
Er is een gezamenlijk Corona trainingsschema opgemaakt waar rekening is gehouden met normale 
trainingsdagen. Deze is te vinden op de internetsite van Spartanen en als bijlage in dit document. 
 
Voor de werkbaarheid, en met het oog op veiligheid en handhaving van voorzorgsmaatregelen is er 
altijd één kwartier ruimte tussen trainingen gehouden. 
 
De toegang tot het sportcomplex is zoals gewend door de 
hoofdpoort. Het zwarte hek richting A-veld zal worden 
geopend zodat de trainers en sporters direct het veld op 
kunnen lopen. 
 
Trainers en sporters verlaten echter op een andere wijze 
het sportcomplex en wordt hieronder weergeven; 

o Verlaten A veld via de heemtuin 
o Verlaten B veld via trapveld 
o Verlaten Handbalveld via het Jeu de Boule veld 

(oude poort) 
o Laatst trainende teams wel via de hoofdpoort 

Routing zal worden aangegeven met pijlen, dit om te 
voorkomen dat groepen aankomende en vertrekkende 
gebruikers van het terrein elkaar onnodig tegenkomen. 
 
Direct na de sportactiviteit halen de ouders de kinderen op van de afgesproken plek. Zorg ervoor dat 
dit moment zo kort mogelijk is. Blijf niet onbedoeld hangen bij de vereniging, dit geld voor trainers, 
sporters, ouders en kinderen. 
 
De huisvesting blijft voor iedereen gesloten. Ouders en toeschouwers zijn helaas niet welkom op het 
sportcomplex. Mocht dit om bv. medische redenen wel nodig zijn, laat het dan even weten via 
voetbal@spartanen.nl of spartanen@handbal.nl of bellen naar 06-51566728 (Michael Dekker) of 06-
22386026 (Tim Koenders). 

MAATREGELEN SPARTANEN TEN AANZIEN VAN TRAININGEN PER 18 MEI 2020 

 

 

 

 

 

Toegang sportcomplex voor iedereen. 
Ouders die hun kinderen brengen en 

halen, dienen hun kinderen bij de 
toegangspoort af te geven en na de 
training daar ook weer op te halen. 

 

mailto:voetbal@spartanen.nl
mailto:spartanen@handbal.nl
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Welke hygiëne maatregelen worden getroffen voor de trainers en sporters 
 
Voor alle trainers, begeleiders zijn er voorzieningen getroffen waarbij materialen en handen kunnen 
worden gedesinfecteerd. Hieronder zien jullie de diversen maatregelen. 

Voor het desinfecteren van oppervlakten hebben 
wij desinfecterend middel beschikbaar gesteld in 
plantenspuiten t.b.v. reinigen van deurklinken 
toegangsdeuren en ballenhok, pionnen, doeltjes 
etc. Ook zijn er handpompjes met 
desinfecterende handgel beschikbaar (niet op de 
foto). De desinfectie middelen staat op een tafel 
bij de toegangsdeur A/B veld en in het ballenhok.  
 
De instructie voor het desinfecteren van oppervlakten wordt apart toegestuurd, éénmaal spuiten en 
het volgende item inspuiten volstaat, alleen met een handdoekje de omgeving afnemen.  

Welke materialen mogen gebruikt worden? 
Alle trainingsmaterialen mogen gebruikt worden, uitgezonderd de hesjes. Hesjes mogen dus niet 
gebruikt worden. Wij verzoeken de trainers de gebruikte materialen na de training te reinigen met de 
beschikbaar gestelde middelen zoals hierboven beschreven (ballen uitgezonderd). 
 
Wie mag de trainingen geven? 
Alleen de trainers mogen de trainingen geven en zij 
mogen zich door maximaal 1 teamondersteuner laten 
assisteren, mits zij zich ook beiden aan de 1,5m regel 
houden. De teamondersteuner kan de kinderen 
ophalen bij de toegangspoort, evt. helpen bij wc 
gebruik (liever geen gebruik van toiletten), en de 
kinderen na de training weer afgeven bij de 
toegangspoort. Indien er al training wordt gegeven 
door 2 trainers vervalt de ouderondersteuning.  
 
Trainers die vallen binnen door het RIVM aangegeven risicogroepen (op basis van leeftijd of 
gezondheidsklachten) mogen helaas geen trainingen verzorgen.  
  
 

Sportprotocol NOC*NSF   
 
Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen  
materialen. Het reinigen van een voetbal  
en dergelijke is niet nodig. Materialen die  
veel met handen worden aangeraakt  
(pionnen e.d.) direct na de trainingssessie  
Reinigen met water en zeep of  
Reinigingsdoekjes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
buitendeur A/B veld 

Trainers zijn vrij om zelf extra maatregelen te treffen 
 

Toiletten zijn voor hoge nood bereikbaar alsmede de EHBO koffer in het ballenhok en de defibrillator in de hal. 

Sportprotocol NOC*NSF 
 
Als ondersteuning noodzakelijk is bij een 
training en/of toiletgang, is het 
toegestaan om één ouder/verzorger op 
de sportlocatie aanwezig te laten zijn. 
Voor deze persoon geldt ook dat het 
geldende protocol nageleefd moet 
worden. 

Bij Handbal gebruiken sporters boven 19 jaar 

eigen ballen!! 
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Voor de ouders/verzorgers 
 
Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de 
aanwijzingen van de trainers en begeleiding opvolgen.  
 
Indien uw kind niet in de gelegenheid is om alleen naar de vereniging te komen geef dit dan aan bij 
de trainer. Hij zal de kinderen opwachten bij de poort van Spartanen en daar de kinderen na de 
training weer aan ouders/begeleiders afgeven.  
 
Houdt tijdens het brengen en ophalen altijd 1,5 meter afstand bij personen buiten uw huishouden.  
 
Als ouder of begeleider volgt u altijd de aanwijzingen op van de trainers, begeleiders of organisatie. 
 
Corona coördinatoren 
 
SV Spartanen heeft een aantal Corona coördinatoren aangewezen dit van tijd tot tijd toezicht houden 
op het naleven van de zogenoemde maatregelen.  
 
De Corona coördinator kan een team altijd aanspreken op gedrag, er wordt verwacht dat 
aanwijzingen van deze personen altijd en direct worden opgevolgd.  
 
Alle coördinatoren kunnen alle teams aanspreken op gedrag ongeacht of dit handbal of voetbal 
betreft.  
 
Indien een team zich meerdere malen onttrekt van maatregelen kan SV Spartanen dit team de 
toegang tot het sportcomplex weigeren voor verdere activiteiten. 
 
Spelers, trainers, coaches, begeleiders, vrijwilligers, ouders, verzorgers en andere betrokkenen 
kunnen deze personen altijd contacten om duidelijkheid te verkrijgen omtrent opvolgen en 
handhaven van dit corona protocol. 

 
Op deze wijze dragen wij als vereniging bij aan een verantwoord beleid richting een gezonde 
maatschappij. De huidige gezondheidssituatie binnen de gemeente Medemblik lijkt nu stabiel, wij 
houden deze situatie sterk in de gaten en behouden ons het recht om bij een verslechteringen van 
de gezondheidssituatie trainingsmogelijkheden in te trekken en hopen daarbij op uw begrip.  
 
Indien deze informatie niet toereikend is en u heeft wellicht nog vragen dan kunt u altijd contact 
opnemen met uw (Hoofd)bestuur of Corona coördinatoren.   
 
Ook kunt u opmerkingen en vragen stellen via de bekende wegen, wij proberen dan zo snel mogelijk 
uw vraag te kunnen beantwoorden: 
info@spartanen.nl 
voetbal@spartanen.nl 
spartanen@handbal.nl 

 

Jeroen de Vries 06-28199685 Renée Honing 06-20806501 Adri Beerepoot 06-43989514

Frank Vlaar 06-12223322 Rosan Ootes 06-15384225 Tim Koenders 06-22386023

Mark Beemster 06-28226596 Nanda Schouten 06-46230030 Michael Dekker 06-51566728

SV Bestuur Handbal Voetbal

Corona coördinatoren

mailto:info@spartanen.nl
mailto:voetbal@spartanen.nl
mailto:spartanen@handbal.nl
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Gezamenlijk Handbal/Voetbal trainingsschema 18 Mei – 20 Juni 2020 
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** F1 begint de eerste 15 minuten op het trapveld

:00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45

Veld A1

Veld A2

Veld B1

Veld B2

Handbalveld

:00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45

Veld A1

Veld A2

Veld B1

Veld B2

Handbalveld

:00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45 :00 :15 :30 :45

Veld A1

Veld A2

Veld B1

Veld B2

Handbalveld

Handbalteams

Voetbalteams

Veld/tijd

Veld/tijd

Veld/tijd

Veld/tijd
21:00

Spartanen 2
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Spartanen 4
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JO19-1
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Donderdag

Vrijdag

Spartanen 5
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Spartanen D 45+JO19-2

DS345

E1 & E2

E3

F1**

F2F3
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MINIS

MINIS

Zaterdag

Veld/tijd
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Gezamenlijk trainingsschema Handbal & voetbal

DS1

DS2A1

B1

B2

C1

Maandag

Dinsdag

Woensdag

16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

16:00 21:00 22:00

16:00 17:00 18:00 19:00

Opstal SV Spartanen

Gesloten voor alle leden

Alleen toegankelijk voor 

trainers of noodgevallen
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