
                                                                                                                                    
 

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar, jeugd 13 t/m 18 jaar en 

senioren > 19 jaar. 

Judovereniging Haragei Hardenberg. 

Inleiding 

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen 

trainen in de buitenlucht. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans 

krijgen mee te doen. Judovereniging Haragei gaat een samenwerkingsverband met honk- en 

softbalvereniging Cubs aan. De komende weken worden er op de vrijdagavond judolessen verzorgd 

op de sportaccommodatie  van de Cubs. Startdatum 15 mei 2020. 

Met ingang van 11 mei mogen de senioren ook weer trainen in de buitenlucht. 

Dit protocol is opgesteld aan de hand het generieke protocol van NOC*NSF, aangevuld met 

specifieke punten voor de judo, de richtlijnen van gemeente Hardenberg en met specifieke punten 

van judovereniging Haragei. Uiteraard allemaal in lijn van de richtlijnen van het RIVM.  

De sportactiviteiten die gegeven worden door judovereniging Haragei, op het sportpark van honk- en 

softbalvereniging Cubs, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van jv Haragei. De 

sportactiviteiten worden gegeven door trainers van judovereniging Haragei. De trainers zijn 

verantwoordelijk voor het handhaven van dit protocol. Voor de minderjarige trainers zal een 

bestuurslid of trainer deze verantwoordelijkheid dragen.  

 

Uitgangspunt is dat er veilig kan worden gesport en gezondheidsrisico’s zo goed mogelijk worden 

beheerd. 

Dit protocol kan worden gezien als verzameldocument. Een leeswijzer: 

- spelers:  hoofdstuk 1a en 1b 

- ouders jeugdleden hoofdstuk 1 en 2 

- trainers / begeleiders:  hoofdstuk 1 en 3 

- bestuur hoofdstuk 1, 2, 3 en 4 

- gemeente hoofdstuk 5 

 

Judovereniging Haragei Hardenberg, 

 

Sandra Weller – de Maa trainer JV Haragei 

Daniëlle Volkerink, secretaris 

 

  



                                                                                                                                    
 

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar, jeugd 13 t/m 18 jaar en 

senioren > 19 jaar. 

Judovereniging Haragei Hardenberg. 

1) Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

De volgende maatregelen zijn van kracht:  

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

Wel of geen toegang tot de judolessen van Haragei 

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts;  

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer 

laten sporten en naar buiten;  

• blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

Algemeen 

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• schud geen handen;  

Voordat je komt 

• ga voordat je naar de judo vertrekt thuis naar het toilet; 

• was voor de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;  

• kom indien mogelijk alleen naar de judo (Verschillende gezinnen mogen niet carpoolen); 

• word je gebracht, dan word je op de parkeerplaats afgezet; daar wordt je opgehaald. 

• kom in sportkleding, niet eerder dan 5 min. voor de sportactiviteit; 

• liever niet, maar neem je een eigen bidon mee, dan thuis vullen. 

Op de training 

• Vermijd tijdens de training het aanraken van je gezicht;  

• Volg de instructies op onze accommodatie, van de trainer of begeleider; 

• Het clubgebouw is in principe dicht, alleen voor noodgevallen kan deze gebruikt worden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

slechts bij hoge uitzonderingen voor toiletbezoek; 

• EHBO materiaal is aanwezig op het veld. 

• Ga direct na de training naar huis. Wacht op je ouders bij de parkeerplaats.  

• Voor groep 4 en 5, ga niet na de training gezellig napraten, dit valt onder samenscholing. 

Bij thuiskomst 

• was na thuiskomst direct je handen met water en zeep. Douche thuis;  

Houd je aan deze regels, dan hoeven we als vereniging geen sancties te nemen  



                                                                                                                                    
 

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar, jeugd 13 t/m 18 jaar en 

senioren > 19 jaar. 

Judovereniging Haragei Hardenberg. 

1) Voor sporters  

De volgende maatregelen zijn van kracht: 

Materiaal 

• Een judopak is niet handig op het gras. Kom in trainingspak en gymschoenen. 

• Neem liever geen drinkbekers / doppers mee. Indien je er wel een meeneemt, graag thuis 

vullen. 

• Traktaties van jarigen, superleuk, maar liever niet nu. 

• Houd Facebook / groepsapp in de gaten, in geval van noodweer gaat een training niet door. 

  



                                                                                                                                    
 

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar, jeugd 13 t/m 18 jaar en 

senioren > 19 jaar. 

Judovereniging Haragei Hardenberg. 

2) Voor ouders en verzorgers 

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:  

• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels (hoofdstuk 1) 

• Informeer uw kinderen dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  

• Wij zijn in het bezit van je contactgegevens. Zijn deze nog actueel of twijfelt u daaraan? Geef 

het door via de mail aan sandra@harageihardenberg.nl 

• meld je kind(eren) tijdig aan als voor de sportactiviteit als je nog geen lid bent van de club, zo 

kan de vereniging rekening houden met de toestroom; 

• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw 

kind(eren) gepland staat;  

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid en/of koorts;  

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie 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 de sportlocatie 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 kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het 

laatste contact;  

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

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 

• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel 

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

• kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; 

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 

bestuursleden; 

• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie 

• Wacht op de parkeerplaats, voorkom samenscholen en houd 1,5 afstand; 

•  Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

 

  



                                                                                                                                    
 

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar, jeugd 13 t/m 18 jaar en 

senioren > 19 jaar. 

Judovereniging Haragei Hardenberg. 

3) Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers  

De volgende maatregelen zijn van kracht: 

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je 

training gaat geven;  

• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 en senioren 19+ geldt houdt 1,5 meter afstand 

ook onderling; 

• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar en senioren 19+ zo min mogelijk 

materialen gedeeld moeten worden;  

• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar en 

senioren 19+ is op geen enkel moment toegestaan;  

• zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt 

beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;  

• maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 

jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden, dit geldt zeker 

ook voor de senioren.  

• ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten 

hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); 

• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden; 

• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 

niet gebeurt;  

• houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);  

• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;  

• schrijf per training op wie er op de training was, bewaar dit goed; 

• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;  

• laat kinderen niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De 

kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 

• laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de 

training direct naar huis gaan; 

• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen 

noodzakelijk is; 

• Voer oefenvormen individueel uit of in zo klein mogelijke groepen; 

•  Gebruik geen oefeningen waarbij spelers en trainers/coaches binnen 1,5 meter van elkaar 

komen; 

• Desinfecteer direct na de training alle gebruikte materialen, zoals bijvoorbeeld pionnen.  

  



                                                                                                                                    
 

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar, jeugd 13 t/m 18 jaar en 

senioren > 19 jaar. 

Judovereniging Haragei Hardenberg. 

4) Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van 
sportaccommodaties  

De volgende maatregelen zijn van kracht: 

We maken gebruik van de sportaccommodatie van de Honk- en softbalvereniging Cubs. Dat betekent 

dat we te gast zijn. Iedereen houdt zich aan de algemeen geldende regels. Contact persoon binnen 

de honk- en softbalvereniging is de voorzitter van deze vereniging Serwin van Dijk. 

Wees een voorbeeld ten aanzien van onze en algemene richtlijnen; 

De trainers en het bestuur van jv Haragei communiceren over de wijze waarop ze op een 

verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;  

De trainers en het bestuur van Haragei communiceren de regels van de locatie met onze sporters en 

hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. Wij zorgen dat ze zichtbaar aanwezig zijn op onze 

accommodatie; 

Instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op 

ongewenst gedrag; Indien dit onvoldoende helpt, meldt dit bij Sandra Weller, Jarik Dunnewind of Erik 

Fokkert; 

We hangen de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden 

binnen de accommodatie;  

We zorgen op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo 

min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter 

onderlinge afstand in acht;  

Een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen is gezien de enorme ruimte en de kleine groepen 

vooralsnog niet nodig. Indien er signalen zijn dat dit tot problemen kan leiden, nemen we 

aanvullende maatregelen; 

Het clubgebouw is in principe gesloten, maar open voor de gelegenheid tot het wassen van je 

handen en incidenteel hoog noodzakelijk toiletbezoek. 

De kantine (kopen van eten en drinken) en kleedkamers blijven gesloten; 

Er is water en zeep, papieren handdoeken en desinfectantia beschikbaar voor handenwassen en 

incidenteel noodzakelijk toiletbezoek; 

Cubs heeft met (mede)gebruikers van de accommodatie ons protocol gedeeld en besproken en 

gevraagd deze te handhaven; 

  



                                                                                                                                    
 

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar, jeugd 13 t/m 18 jaar en 

senioren > 19 jaar. 

Judovereniging Haragei Hardenberg. 

4b) Aanbevelingen en suggesties 

Corona-coördinator  

De rol van de Corona-coördinator staat duidelijk omschreven in het protocol, maar wie is dit dan? 

Denk bij de invulling vooral vanuit die rol, het is een nieuwe tijdelijke rol die iedereen die je daartoe 

geschikt acht in kan vullen: een vrijwilliger van een club of juist vanuit de wijk, een buurtsportcoach, 

een jongerenwerker. Bekijk per locatie wie dit kan en wil doen. Benut het potentieel aan vrijwilligers 

die nu tijd hebben. Belangrijkste eigenschappen zijn dat iemand duidelijk is, maar geen boeman. Je 

wilt de mensen niet tegen je in het harnas jagen, maar juist duidelijk en positief vertellen wat kan en 

niet kan.  

Begeleider van het aanbod Je zoekt mensen die aanbod kunnen verzorgen dat in lijn is met het 

protocol. De klassieke trainer of instructeur is een logisch aangewezen persoon, maar denk ook hier 

breder. Er zijn vast talloze mensen die nu willen bijdragen. Wellicht is het handig om te werken met 

een centrale trainer die de oefenvormen maakt en een paar uitvoerders die de training 

daadwerkelijk verzorgen.  

Denk ook eens aan de jeugd tussen 12-18 als uitvoerder. Wellicht kan je hen na een half uurtje 

scholing wel voor een (kleine)groep zetten.  

Op www.sport.nl/corona komen links naar oefenvormen per sport. Ook zullen de bonden zelf hun 

achterban met oefenstof inspireren. Overige punten en aandachtsgebieden Wat is de rol van de 

buurtsportcoach?  

De buursportcoach heeft een belangrijke rol als het gaat om het aanbieden van sport in de openbare 

ruimte. Zet hem of haar dan ook in om begeleide activiteiten aan te bieden voor kinderen onder 12 

jaar en de doelgroep van 13 tot en met 18 jaar, zowel kinderen die lid zijn van een vereniging als niet-

leden. 

De buurtsportcoach kan, als altijd, ingezet worden om kinderen en jongeren toe te leiden naar de 

vereniging, zeker wanneer in deze tijd accommodaties opengesteld zijn voor niet-leden. Zo kan de 

buurtsportcoach zorgen voor meer spreiding van de doelgroepen en voorkom je te drukke plekken in 

de openbare ruimte. 

Schakel met andere partijen die sport aanbieden in de wijk om het speelschema af te stemmen en te 

zorgen voor spreiding, zowel qua locatie als qua doelgroepen. De buurtsportcoach is de aangewezen 

persoon voor deze coördinerende rol Hoe betrek je welzijnsorganisaties bij je sportactiviteiten? 

  



                                                                                                                                    
 

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar, jeugd 13 t/m 18 jaar en 

senioren > 19 jaar. 

Judovereniging Haragei Hardenberg. 

5) Voor gemeenten 

Ons sportaanbod 

Judovereniging Haragei traint de komende periode op de vrijdagavond, verdeelt over vier groepen. 

Vrijdagavond:  

Groep 1: 16.30 – 17.15 uur Judoka’s uit groep 1. 

Groep 2: 17.30-18.15 uur Judoka’s uit groep 2 

Groep 3: 18.30-19.15 uur Judoka’s uit groep 3 (plus evt judoka’s uit groep 4 die 12 jaar zijn.) 

Groep 4: 19.30-20.15 uur Judoka’s uit groep 4  

Groep 5: 20.30-21.15 uur Judoka’s uit groep 5 

• We werken met een kwartier wisseltijd om vermenging van groepen op de locatie te 

voorkomen;  

• Er is een handenwasgelegenheid; 

• Elke judoka desinfecteert zijn/ haar handen voor en na de training. 

• Toiletten zijn in noodgevallen schoon en beschikbaar; 

• EHBO-faciliteiten zijn tijdens trainingen bereikbaar; 

Samenwerkingsverband 

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur van judovereniging Haragei zijn we een samenwerking 

aangegaan met honk- en softbalvereniging Cubs.  De trainingen van Haragei worden verzorgd door 

Sandra Weller, trainer Haragei, Erik Fokkert assistent trainer Haragei en Jarik Dunnewind  assistent 

trainer Haragei. 

 

Verzoek tot financiële bijdrage gemeenten 

We verzoeken de gemeente om een bijdrage in de kosten van Corona-maatregelen. We denken 

hieraan aan:  

• de aanschaf van materialen voor extra hygiëne (desinfectans, papieren handdoeken);  

• de productie van affiches, routing, bewegwijzering, e.d.  

Sancties 

Indien maatregelen niet worden gevolgd zullen betrokkenen hierop worden aangesproken. Bij 

herhaaldelijke overtreding, zal de toegang worden ontzegd. De trainers zijn hierin eerste 

aanspreekpunt. Overtredingen worden gemeld bij de secretaris van het bestuur. Het bestuur zal 

waar nodig handelend optreden. 

Ons protocol is gecommuniceerd naar de gemeente. Bij wijzigingen van dit protocol, zal dit worden 

ingediend bij de gemeente via: sportreservering@hardenberg.nl  

mailto:sportreservering@hardenberg.nl

