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Het Ravijn Corona - protocol : jeugdtrainingen t/m 12 jaar 
 

Contactpersonen: GertJan Nieuwenhuis / Jeroen Pastink / Rianne Soek  

 

Namens het Bestuur: Wicher Smit 

  

8 mei 2020   

 

 

 

1. Protocol afspraken Jeugd t/m 12 jaar 

 

• Zie algemene corona gerelateerd richtlijnen op de website ZPC Het Ravijn.                    

Posters NOCNSF worden ook apart naar deelnemer en ouders / verzorgers gestuurd. 

 

• Voor trainers / begeleiders zijn alle voor volwassenen van toepassing zijnde RIVM corona 

regelingen van toepassing: individueel aanrijden / elders omkleden & wassen /  eigen kleding 

+ materialen + telefoons bij elkaar houden in aparte plastic zak /  mondelinge uitleg op afstand 

(niets uitreiken!) / permanent 1.5m afstand tot elkaar.  

 

• Deelname aan de landtrainingen is alleen voor  jeugdleden van Het Ravijn.                            

Op een later moment zal worden bekeken of ook niet-leden kunnen gaan deelnemen.  

Voor de trainingen in het water zullen we aparte / nieuwe afspraken gaan maken. 

 

• Op de website van Het Ravijn wordt per week bekend gemaakt welke trainingen waar worden 

georganiseerd en welke groepen daar voor worden uitgenodigd. Individuele aanmelden is per 

training verplicht. Dit wordt geregeld via de website van Het Ravijn. 

Zolang de website nog niet afdoende is ingericht zal de aanwezigheidsregistratie via de 

groepsapp van de contactpersonen geregeld worden. 

 

• Blijf thuis als jezelf of iemand in je familie corona – verschijnselen (38 graden koorts / 

benauwdheid) heeft of positief corona getest is. Was voor je naar de training komt je handen 

met water / zeep en doe dat ook weer bij thuiskomst. 

 

• Deelnemers verzamelen voor aanvang van de training op de aangegeven entree poort en tijd, 

met inachtneming van de geldende afspraken over afstand houden tot elkaar. Op de website is 

aangegeven welke entree van het sportcomplex je moet gebruiken; voor de landtrainingen zal 

dit  - zolang de hoofdingang van het zweembad nog gesloten is  - de zij ingang naast het 

gebouw zijn (zie logistiek kaart) Bij deze ingang zijn begeleiders voor de training aanwezig.  

 

• Bij elke training zijn (voldoende) trainers, begeleiders en een corona controleur aanwezig. 

Deze zijn  herkenbaar d.m.v. gekleurde hesjes. Trainers en begeleiders werken met 

inachtneming van de geldende afspraken over afstand tot elkaar. 

 

• Binnen het sportcomplex draagt Het Ravijn de verantwoordelijkheid voor de deelnemers, daar 

buiten niet. Ouders / begeleiders van deelnemende kinderen zijn niet welkom op het 

sportcomplex. Dus bij de poort afzetten en later daar op de afgesproken tijd weer ophalen!   

Bij elke training is een aanwezige contactpersoon telefonisch bereikbaar. 
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• Deelnemers en trainers komen in sportkleding naar de trainingen. Er zijn bij de trainingen 

geen mogelijkheid voor omkleden of douchen. Er zijn op het terrein geen kleedkamers en 

toiletten beschikbaar. 

 

• Deelnemers nemen sportspullen mee zoals aangegeven op de website bij de betreffende 

training. Iedereen gebruikt eigen bidons, die thuis worden gevuld. Net als kleding, die 

uitgedaan wordt, worden de bidons niet op één hoop gelegd, maar op afstand van elkaar bij 

elkaar gehouden. Meegenomen sportattributen worden niet onderling uitgewisseld. Het Ravijn 

is niet verantwoordelijk voor de sport attributen die door deelnemers mee genomen worden. 

 

• Deelnemers volgen de instructies van de trainers en trainingsbegeleiders op. Indien instructies 

niet worden opgevolgd dan bepaalt een trainer of je de training nog mag vervolgen. Als je de 

instructies van de trainer(s) en begeleiding niet opvolgt (ten behoeve van de veiligheid van de 

andere sporters en trainers) wordt je verzocht de training te verlaten.  

 

2. Locatie 
 

• Steeds zelfde plek:  Zwembad Het Ravijn 

o voor de landtraining: hek naast het zwembad / trainingen zijn op het achterveld 

o is het zwembad weer voor ons open: gewoon hoofdingang. 

• Verzorgers en kinderen opvangen / ophalen buiten het hek / gebouw: kiss and ride! 

• Aanvankelijk beperken tot huidige leden van Het Ravijn. 

• Groepsomvang per training: inrichten op 2 x 20 tot 25 kinderen = 4 trainers + begeleiding 

• Veldtraining: totaal 2x kwart voetbalveld (ongeveer 30/50 meter) 

• BHV + hygiëne – accommodatie / invulling 

 

 

3.  Trainingsmomenten 

  

Week 20: opstarten groepen 1 + 2 = 50 kinderen 

Week 21: opstarten met Waterfun = 40 kinderen 

 

Kinderen buiten het hek aanwezig: 10 minuten voor de start van de training 

 

Maandag:     18.00 – 19.00 uur (groep 1 en groep 2) 

Woensdag:         18.00 – 18.45 uur (groep 3 en groep 4) 

Donderdag:        18.00 – 19.00 uur (groep 1 en groep 2) 

Vrijdag:             18.00 – 18.45 uur (groep 3 en groep 4) 

 

• Maandag en donderdag = Zwemtech, waterpolo 0.11 en 0.13 (max. 12 jaar) 

• Woensdag en vrijdag = Waterfun 

• Waterpolo / zwemmen tegelijk trainen 

• Jongens / meisjes tegelijk trainen 

 

4.  Trainingsinhoud 
 

• Gezamenlijk programma ontwikkelen / differentiëren naar leeftijdsgroep = niveau 

• Geleidelijke opbouw van intensiteit over de zomer maanden 

• Hoofdlijn uitschrijven + train de trainers: zie 10 starttrainingen John Velnaar 

• Trainingen per week voor bereiden / onafhankelijk van de trainers 

• Speciale aandacht voor programma  / trainingen waterfun.  
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5. Noodzakelijke materialen voor de training 

 

• Posters bij de poort en het trainingsveld  

• Linten voor afbakening velden 

• Hesjes voor trainers + begeleiding 

• Ontsmettingsmiddelen / papier rollen 

• Ballen / uit het zwembad betrekken 

• Hoepels  

• Springtouwen 

• Doppen 

 


