
PROTOCOL HERSTART TRAININGEN BIJ JONG BRABANT 

Zoals jullie weten is er vanaf 29 april  een versoepeling in de bestaande Corona maatregelen. 

Er is door NOC-NSF een protocol geschreven via de KNVB en gemeente Tilburg en uiteraard gebruiken we 

dat bij Jong Brabant als leidraad voor deze speciale trainingen van kinderen en jeugd t/m 18 jaar.  Per 11 

mei ook voor leden ouder dan 18 jaar. 

Mochten er tussentijds wijzigingen plaatsvinden dan schakelen wij verantwoord zo snel mogelijk mee.  

 
Er is een nieuw trainingsschema gemaakt met leeftijden, tijden en velden.  

Trainingen t/m 12 jaar  onder begeleiding contact toegestaan, 13 t/m 18 jaar onder begeleiding, 

echter met in achtneming van 1,5 meter afstand. 

Trainingen voor leden ouder dan 18 jaar met in achtneming van 1,5 meter afstand. 

Bij trainingen van senioren teams is er steeds een contactpersoon aanwezig i.v.m. naleving Corona 

regels. 

Wedstrijden en toernooien zijn niet toegestaan.  

Er mag geen kunstlicht worden gebruikt, dus enkel tot zonsondergang. 

Kantine, kleedkamers en toiletten zijn gesloten. 

Probeer zo veel mogelijk op de fiets te komen en ben maximaal 5 minuten voor aanvang aanwezig. 

Kom verkleed naar de training. 

Kom alleen wanneer je moet trainen. 

Ouders mogen kinderen afzetten/ophalen, maar ouders zijn NIET welkom op de velden. Bedoeling is, 

dat afzetten en ophalen zo snel mogelijk gebeurt. Graag 1,5 meter regel in acht nemen. Afzetten op 

parkeerplaats en ophalen bij poort achter kleedkamers. 

Trainers kunnen materiaal ophalen in materiaal ruimte. Hier is desinfecterende zeep aanwezig. 

Indien lid van JB een vriendje/vriendinnetje meebrengt, kan die ook aan de training meedoen. 

Leeftijd moet dan wel ongeveer gelijk zijn. 

Tijdens training is coördinator Corona zichtbaar aanwezig. Zijn/haar aanwijzingen moeten strikt door 

iedereen worden opgevolgd. 

Sportpark is buiten trainingsuren gesloten (handhaving door gemeente). 

Houd 1,5 meter afstand vanaf 13 jaar. 

Wij vragen ouders dringend om bovenstaande regels aan kinderen door te geven. 

 


