
PROTOCOL JONG BRABANT 19 augustus 2020     

 

Binnen de regels die zijn opgesteld door o.a. het NOC-NSF en de Gemeente Tilburg 

kunnen voor alle teams de trainingen en wedstrijden weer beginnen. Daarnaast is 

het weer mogelijk om toeschouwers te ontvangen. In dit protocol zijn de regels 

opgenomen om dit seizoen veilig op te starten. 

Algemene richtlijnen 

• Volg te allen tijde de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door het RIVM. 

• Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Was of desinfecteer je handen thuis voor en na iedere training. 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 

of koorts. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). 

Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u 

thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact. 

• Indien spelers een van bovenstaande klachten vertonen en toch op het trainingsveld 

verschijnen, verzoek de betreffende spelers dan om naar huis te gaan. Spelers die deze 

klachten vertonen hebben geen mogelijkheid om deel te nemen aan de training of wedstrijd. 

• Moet je volgens die richtlijnen van het RIVM in quarantaine? In dat geval kun je niet 

deelnemen aan de training of wedstrijd. Kom ook als toeschouwer niet naar het sportpark. 

 

Richtlijnen complex en kantine 

• Het is voor toeschouwers van zowel thuis- als uit verenigingen toegestaan om het complex te 

betreden. Volg de aangegeven route. 

• 19 jaar of ouder? Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 

• In kantine is een afhaalpunt gemaakt en op het terras staan tafels en stoelen. Het afhaalpunt 

is geopend op donderdagavond, zaterdag en zondag. Bij bestelling wordt naam en 

telefoonnummer gevraagd i.v.m. registratieplicht.  

• Voor het betreden van het sportpark is een routing voor ingang en uitgang aangegeven. 

 

Richtlijnen trainingen 

• Alle kleedkamers zullen tijdens trainingsavonden gesloten blijven. Je dient dus verkleed naar 

de training te komen en thuis te douchen.  

• De trainingsmaterialen worden door de trainer opgehaald bij het materiaalhok. Let er op dat 

niet iedereen tegelijk het materiaalhok in loopt, wacht tot je voorganger vertrokken is. 

• Het gebruik van hesjes is toegestaan. De hesjes staan keurig per team in een mandje klaar. In 

verband met de hygiëne maatregelen blijven de hesjes bij het team. Het team zorgt ook zelf 

voor het wassen van de hesjes.  

• Neem je eigen bidon mee naar de training en gebruik ook enkel je eigen bidon. 



• Tijdens de training geldt geen afstandsbeperking tussen spelers. Er zijn ook geen beperkingen 

m.b.t. trainingsvormen. De trainer/leider dient wel 1,5 meter afstand te houden. 

• Na de training dienen de materialen teruggebracht te worden naar het materiaalhok door de 

trainer. 

• Voor de senioren teams geldt dat zij 1,5 meter afstand moeten houden zodra het 

trainingsveld verlaten wordt. 

 

Richtlijnen wedstrijden 

Helaas kunnen voor- en nabesprekingen niet gefaciliteerd worden. Dus de bespreekruimtes zullen 

zijn gesloten.  Doe dit eventueel op het veld of organiseer het digitaal voor of na de wedstrijd.  

Thuiswedstrijden: 

• De kleedkamers zullen gesloten zijn. Uitzondering thuiswedstrijden van Jong Brabant 1. 

• Kom dus in je tenue naar de wedstrijd.  

• Neem je eigen bidon mee naar de wedstrijd en gebruik ook enkel je eigen bidon. 

• Tijdens de rust blijft iedereen op het veld, uitgezonderd voor toiletbezoek. 

• In de dug-out is slechts plaats voor 3 personen (met een onderlinge afstand van 1,5 meter tot 

elkaar). Overige teamleden en/of staf dienen plaats te nemen naast de dug-out of achter de 

omheining. Dit geldt niet voor spelers onder de 18 jaar. 

• Voor- en nabesprekingen kunnen niet gehouden worden in de bespreekruimtes bij Jong 

Brabant.  

Uitwedstrijden: 

• Volg de richtlijnen van de vereniging waarbij je op bezoek gaat. De meeste verenigingen 

hebben hun protocol op de website staan. 

• Volg de richtlijnen van het RIVM als het gaat om vervoer en het aantal personen waarmee je 

in één auto zit. Reis dus zo veel mogelijk per huishouden. Indien dat niet mogelijk is, is ons 

advies mondkapjes te gebruiken, zoals in het openbaar vervoer. 

• Het is niet mogelijk om bij Jong Brabant gebruik te maken van kleedkamers of andere 

faciliteiten wanneer je een uitwedstrijd speelt. 

• Het is toegestaan om na je eigen wedstrijd als toeschouwer naar het complex van Jong 

Brabant te komen. 

 

 

Protocol constatering corona bij leden  

Wanneer er corona wordt geconstateerd bij één van onze spelende leden geeft hij/zij dat direct door 

via emailadres: coronamelding@jongbrabant.nl. Vermeld in de e-mail de naam van het lid en tevens 

het team waarin hij speelt. Jong Brabant zal dan in overleg met de GGD de nodige stappen 

ondernemen.  


