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1.0  Inleiding 
Geachte jeugdleden en seniorleden van Boksvereniging Appingedam en 
ouders/verzorgers, 

Het kabinet heeft inmiddels bekend gemaakt dat jongeren tot en met 18 jaar, onder 
begeleiding, weer samen mogen sporten in de buitenlucht. Ook de senioren mogen weer 
trainen. Helaas nog niet in de sporthal, maar wij willen de trainingen ook weer oppakken. 
Daarom hebben wij besloten om de trainingen vanaf 25 mei ook buiten te gaan geven. Wij 
hebben overlegd hoe wij dat op een verantwoorde wijze kunnen aanbieden maar wel 
onder strikte voorwaarden en duidelijke regels en richtlijnen om het voor iedereen veilig 
te houden. 

De NOC*NSF heeft een protocol opgesteld waar wij ons aan moeten houden. Het is 
duidelijk  over de leeftijdscategorieën: 

- De categorie t/m 12 jaar 

- De categorie 13 t/m 18 jaar 

- Senioren 18+ 

1.0 Hygiëne 
Wij zorgen ervoor dat tijdens de trainingen hygiëne gel aanwezig is waar de handen mee 
gereinigd kunnen worden zonder gebruik van water, zodat alle jeugdleden, senioren en 
trainers voorafgaand aan het betreden van de trainingslocatie en bij vertrek de handen 
kunnen ontsmetten. Daarnaast zijn desinfectieproducten beschikbaar om de gebruikte 
trainingsmaterialen te ontsmetten. 
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2.0 Kinderen tot en met 12 jaar 
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen trainen waarbij zij ook de 1,5 meter 
afstand tot andere kinderen aanhouden. Ze moeten ook 1,5 meter afstand 
houden tot alle andere personen, dus ook tot de trainers. Dit omdat deze kinderen 1 groep 
vormen met de jeugd van 13 tot en met 18 jaar en wij geen verwarring willen 
veroorzaken. 

3.0 Jeugdleden van 13 tot en met 18 jaar 
Kinderen van 13 tot en met 18 jaar kunnen ook trainen mits zij 1,5 meter afstand houden 
tot andere personen. 

4.0 Senioren 
Senioren dienen voor- tijdens en na de training een afstand van 1,5  meter van elkaar en 
van de trainers te houden. 

5.0 Regels en richtlijnen 
We hebben regels en richtlijnen opgesteld voor jeugdleden, senioren en trainers en we 
verwachten dat alle jeugdleden en hun ouders/verzorgers en senioren die mee willen 
doen aan de trainingen op de hoogte zijn van de regels en richtlijnen en zich daar ook aan 
zullen houden. 
Leden die zich bij herhaling niet aan de regels houden en anderen in gevaar brengen, 
worden van de training verwijderd en zijn niet meer welkom bij de volgende trainingen. 
De regels en richtlijnen zijn als bijlage (zie 7.0) bij dit bericht gevoegd en zullen ook 
bekend gemaakt worden op onze website. 

Mocht toch blijken dat we de trainingen vanaf 25 mei niet op verantwoorde, en voor 
iedereen veilige wijze, kunnen organiseren dan betekent dit dat we het bovenstaande 
programma vroegtijdig zullen beëindigen. De veiligheid van onze trainers en de 
jeugdleden zal in deze periode de hoogste prioriteit krijgen. Dit vraagt ook om de 
medewerking van iedereen dus ook de ouders. 

We willen u daarom verzoeken om dit document en de informatie in de bijlagen om deze 
reden aandachtig door te lezen. 

6.0 Trainingstijden 
 Maandag:   Jeugd:  18.30 tot 19.30 uur 
   Senioren: 19.45 tot 20.45 uur 
 
Donderdag:  Jeugd:  18.30 tot 19.30 uur 
   Senioren: 19.45 tot 20.45 uur 
 
Locatie:   schoolplein Olingertil 
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7.0 Bijlagen 
1. Bijlage voor jeugdleden 

2. Bijlage voor ouders 

3. Bijlage voor senioren 

4. Bijlage voor trainers, leiders en vrijwilligers 

7.1 Jeugdleden 
 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°) of indien je geblesseerd bent.   

 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten, of als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 
nieuwe coronavirus (COVID-19). 

 Aanwezigheid bij training   
 Als je gaat trainen ben je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen die gelden 

bij de trainingen.   Voor elke training meld je je aan via de groepsapp. 
 
Op de trainingslocatie 
 Kleed je thuis om er is namelijk geen kleedgelegenheid aanwezig. 

 Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.   

 Je mag 5 minuten voor aanvang van je training aanwezig zijn. 

 Jeugdleden t/m 12 jaar ga naar het schoolplein van school Olingertil waar je ook je 
fiets kunt stallen. Zet deze wel op slot. 

 Voor jeugdleden 13 t/m 18 jaar geldt hetzelfde. 

 Laat ruimte tussen de fietsen in de fietsenstalling. 

 Gebruik de hele stalling! 

 Zowel bij aankomst als vertrek van de trainingslocatie was je je handen. 

 Verlaat na je training direct de trainingslocatie en ga rechtstreeks naar huis. 

 Je volgt de instructies van de aanwezige trainers op het trainingslocatie. 

 Neem je eigen bidon (met je naam erop) gevuld mee om uit te drinken.   
 Neem je eigen materialen zoals springtouw en handschoenen mee. 

 
Afstand houden 
 Bij sporters t/m 12 jaar is onderlinge afstandsbeperking bij ons ook aan de orde, 

en zij houden 1,5 meter afstand tot hun trainer. 

 Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere 
personen dus ook tot trainers en andere sporters.   
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Jeugdleden die zich bij herhaling niet aan de regels en richtlijnen houden en 
daarmee anderen in gevaar brengen, worden van de training verwijderd en 
zijn niet meer welkom bij de volgende trainingen. 

7.2  Ouders 
Je bent ook op de hoogte van de regels en richtlijnen die gelden voor onze jeugdspelers 
(zie betreffend document).   

Informeer je kind over: 
 De algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM;   

 De regels en richtlijnen die gelden voor de trainingen vanaf 25 mei (zie betreffend 
document);   

 En zorg dat je kind altijd de aanwijzingen van de coördinatoren en trainers opvolgt.   

Aandachtspunten voor ouders: 
 Als ouders/verzorger heb je geen toegang tot de trainingslocatie. Dit geldt zowel 

voor, tijdens als na de training.   

 Zorg dat je kind niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training bij school 
Olingertil aanwezig is. 

 Volg als ouder/verzorger ook altijd de instructies van de aanwezige trainers.   

 Zorg dat je te allen tijde 1,5 meter afstand tot andere aanwezigen behoudt.    

 Direct na afloop kun je je kind weer ophalen bij school Olingertil. 

 Jeugdleden die zich bij herhaling niet aan de regels houden en anderen in gevaar 
brengen, worden van de training verwijderd en zijn niet meer welkom bij de 
volgende training. 

 Meld u kind aan voor elke training via de groepsapp. 

7.3 Senioren 
 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°) of indien je geblesseerd bent.   

 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten, of als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 
nieuwe coronavirus (COVID-19). 

 Aanwezigheid bij training   
 Als je gaat trainen ben je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen die gelden 

bij de trainingen.   Voor elke training meld je je aan via de groepsapp. 
 
Op de trainingslocatie 
 Kleed je thuis om er is namelijk geen kleedgelegenheid aanwezig. 

 Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.   
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 Je mag 5 minuten voor aanvang van je training aanwezig zijn. 

 Je kan je fiets stallen of auto parkeren bij de parkeerplaats van 
school Olingertil 

 Laat ruimte tussen de fietsen in de fietsenstalling. 

 Gebruik de hele stalling! 

 Ga vervolgens naar het schoolplein en wacht daar allemaal op 1,5 meter afstand 
van elkaar, tot de jeugdleden de trainingslocatie hebben verlaten. 

 Bij aankomst en vertrek van de trainingslocatie was je je handen met 
desinfectiegel. 

 De senioren mogen in groepjes trainen van maximaal 10 personen. Denk hier a.u.b. 
zelf ook even om. 

 Verlaat na je training direct de trainingslocatie en ga rechtstreeks naar huis. 

 Je volgt de instructies van de aanwezige trainers op het trainingslocatie. 

 Neem je eigen bidon (met je naam erop) gevuld mee om uit te drinken.   
 
Afstand houden 
Iedereen dient voor- tijdens en na de training een afstand van 1,5  meter van elkaar te 
houden. 

7.4 Trainers 
 Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie 

waar je training gaat geven;   

 Voor beide groepen geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.   

 Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden.   

 Zorg dat alles gereed staat zodat je gelijk kunt beginnen. 

 Maak vooraf (gedrag)regels aan iedereen duidelijk. 

 Wijs iedereen op het belang van handen wassen en laat  geen handen schudden. 

 Ontsmet na afloop van de training de gebruikte trainingsmaterialen met behulp 
van de beschikbaar gestelde ontsmettingsproducten. 

 Bij aankomst en vertrek van de trainingslocatie was je je handen met 
desinfectiegel. 

 


