
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdspelers van KOSC, 
 
Na weken van stilte op de voetbalvelden, kwam minister-president Mark Rutte 
dinsdagavond eindelijk met een beetje goed nieuws. De jeugd mag weer sporten. 
Alle kinderen tot en met 12 jaar mogen weer samen trainen en onderling partijtjes 
spelen. Voetballen in competitieverband zit er voorlopig nog niet in, maar we kunnen 
in elk geval weer oefenen. Voor de oudere jeugd van 13 tot en met 18 jaar worden 
de regels ook een beetje versoepeld. Voor deze categorie geldt wel dat zij zich 
moeten houden aan de anderhalve meter-regel. Gezondheid en veiligheid zijn en 
blijven altijd het uitgangspunt. 
 

Als jeugdbestuur zijn we heel blij dat de jeugd de trainingen weer op kan pakken. En 
vanaf woensdag 6 mei willen wij dan ook weer beginnen met trainen. De gestelde 
eisen om weer te kunnen sporten vragen echter wel om de nodige aanpassingen. 
Aanpassingen vereist door de KNVB, de gemeente en vanuit de club, maar zeker 
ook vanuit de ouders. Daarom hebben wij de volgende spelregels opgesteld , 

Voor ouders en verzorgers 
 

Wij vragen aan ouders/verzorgers om onderstaande maatregelen uit te voeren: 
 informeer uw kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en 

zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
 stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
 meld je kind(eren) tijdig af voor de training,  zodat KOSC rekening kan houden 

met de toestroom; 
 breng je kind(eren) alleen naar het sportpark wanneer er een sportactiviteit 

voor jouw kind(eren)gepland staat, u blijft dus buiten het sportpark. 
 breng je kind(eren) niet naar het sportpark als je kind klachten heeft van 

neusverkoudheid, hoesten ,benauwdheid en/of koorts; 
 breng je kind(eren) niet naar het sportpark als iemand in jouw huis koorts 

heeft (vanaf de 38 C°)en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen 
klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 

 breng je kind(eren) niet naar het sportpark als iemand in jouw huishouden 
positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw 
kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

 reis alleen met jouw kind(eren) of kom alleen met personen uit jouw 
huishouden; 

 breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark; 
 als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het sportpark. Dit 

geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); 



 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op het 
sportpark; 

 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, 
begeleiders, bestuursleden en de corona-observator; 

 als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het 
toegestaan om éénouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. 
Voor deze persoon geldt ook dat het daargeldende protocol nageleefd moet 
worden; 

 direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van het 
sportpark/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

 

Voor sporters 
 
Wij vragen de sporters om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

 kom in sportkleding naar het sportpark. Eventueel aanwezige kleedkamers 
zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent 
geweest; 

 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar het 
sportpark en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 

 sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere 
personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en 
andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling 
niet aan de orde; 

 gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal 
en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt 
direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes; 

 neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
 verlaat direct na de training het sportpark. 
 reis alleen of kom alleen één persoon uit jouw huishouden; 
 kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar het sportpark; 
 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, 

begeleiders, bestuursleden en corona-observator; 
 kom alleen naar het sportpark wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland 

staat; 
 meld je tijdig af voor de training,  zodat KOSC rekening kan houden met de 

toestroom; 
 blijf thuis als jij, of iemand anders bij jouw thuis een van de volgende klachten 

heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest 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; 

 
We gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze regels houdt en zijn gezonde verstand 
gebruikt, 
M.v.g. Chris Peters Jeugdvoorzitter KOSC 

Alleen samen krijgen we corona onder controle  


