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Sport protocol Dynamo Tubbergen  
 

Onlangs heeft het kabinet een aantal maatregelen in de corona-aanpak versoepeld. Zo 
mogen kinderen tot en met 12 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de 

buitenlucht. Ook voor 

jongeren van 13 tot en met 18 jaar is dat, onder begeleiding, weer toegestaan, maar dan 

wel met minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 
Wat betekent dit voor Dynamo Tubbergen? 

Met ingang van 11 mei worden de trainingen voor de CMV- en jeugdteams op een 

alternatieve manier aangeboden. Hierbij is er natuurlijk rekening gehouden met de 

richtlijnen zoals het RIVM en het kabinet hebben vastgesteld. Helaas is er van 
wedstrijden nog geen sprake, wat dus ook betekent dat er geen (onderlinge) wedstrijdjes 

gespeeld mogen worden. Aangezien Dynamo (nog) geen gebruik mag maken van 

Sportcentrum De Vlaskoel en Soccer Inside, wordt de alternatieve training aangeboden 

op een buitenaccommodatie. Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar wordt tijdens deze 
trainingen geen gebruik gemaakt van volleybalvelden, om op deze manier de 1,5 meter 

afstand te kunnen blijven waarborgen. Voor de CMV zijn er volleybalvelden geregeld. 

 

Hoe zit het met de leeftijdsgrenzen? 

We starten deze alternatieve trainingen met de teams zoals ze in het seizoen 2019/2020 
samengesteld waren. Speelsters die afgelopen seizoen in de C-jeugd hebben gespeeld, 

maar op dit moment 12 jaar zijn, draaien mee bij de training van het huidige team, 

waarbij voor hun ook de regel geldt dat ze 1,5 meter afstand moeten houden. Meiden die 

nog 18 jaar zijn, maar afgelopen seizoen hebben gespeeld in een dames team, hebben 
de optie om mee trainen met de alternatieve training van de A-jeugd. 

 

Op welke dagen kan er getraind worden? 

Op maandag- en dinsdagmiddag wordt er getraind door de CMV leden bij de familie 
Boerrigter aan de Manderveenseweg. Ingang tot het (beach)volleybalveld is aan de kant 

van het fietspad. 

De A-, B- en C-jeugd zal op de dinsdagavond trainen op het MAVO veld, bij Canisius in 

Tubbergen. Er is een aangepast trainingsschema gemaakt, waarbij er getraind zal 
worden in groepjes van maximaal 6 speelsters. De jeugdteams zullen worden opgesplitst 

in 2 delen, zodat er wordt voldaan aan de onderlinge afstand van 1,5 meter. Hierover 

wordt verder geïnformeerd door de trainer. 

Verdere informatie, zoals het trainingsschema, wordt via de trainers verspreid. Wens je 

(nog) niet te trainen, meld je dan af bij je trainer, want het trainen is op vrijwillige basis. 
 

Welke regels gelden er rondom de alternatieve trainingen?  

Om de trainingen goed te laten verlopen gelden er een aantal veiligheids- en 

hygiëneregels voor, tijdens en na de training. Deze regels zijn ontleend aan het protocol 
‘verantwoord 

sporten’ van NOCNSF en Twents protocol ‘verantwoord sporten’. Wie aanwezig is bij de 

training, houdt zich aan deze regels. 

 
Mee trainen, maar (nog) geen lid? 

Is uw zoon of dochter in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar en (nog) geen lid van 

Dynamo Tubbergen en wil hij/zij toch graag sporten? Dan vragen wij u contact op te 

nemen via cmv@dynamotubbergen.nl. Samen zullen we bekijken bij welk team uw zoon 

of dochter het beste kan aansluiten voor het meedoen van een training.  

 

 

mailto:cmv@dynamotubbergen.nl


 

  04-05-2020 
 

Algemene regels 

o Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

o Blijf thuis als je de volgende (ook milde!) symptomen hebt:  

- neusverkoudheid 

- loopneus 

-      hoesten 

-      benauwdheid 

-      of verhoging/koorts (vanaf 38 °C). 

o Blijf thuis als een gezinslid verkouden is, verhoging/koorts (vanaf 38 °C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Is het gezin 24 uur klachtenvrij, dan mag ook weer 

buiten 

gesport worden. 

o Was regelmatig je handen. 

o Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

o Vermijd het aanraken van je gezicht. 

o Schud geen handen. 

 

Regels voor en na de training 

o Ga voordat je naar de training vertrekt thuis naar het toilet. 

o Was voor en na de training thuis je handen met water en zeep voor minimaal 20 

seconden. 

o Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de sportlocatie, 

ga direct naar de trainer. Houd 1,5 meter afstand tot elkaar als je 13 jaar of ouder 

bent en ga na de training direct weer naar huis. 

o CMV meiden die met de auto worden gebracht, mogen uitstappen en direct naar 

de trainer lopen. Ouders worden geacht direct te vertrekken. 

o Ouders en/of verzorgers mogen het sportterrein niet betreden. Jeugdspeelsters 

worden geacht alleen naar de training te komen. Mochten hier uitzonderingen 

voor nodig zijn, overleg dit dan met de trainer. 

o Voor de jeugd geldt: neem je eigen volleybal mee. Indien je deze niet in je bezit 

hebt moet er contact worden opgenomen met de trainer. Voor de CMV leden zijn 

er ballen aanwezig op het sportterrein. 

o Neem je eigen, met water gevulde, bidon/drinkbeker mee naar de training.  

o Kleed je naar de weersomstandigheden (neem eventueel extra jasje/broek, 

zonnebril, pet mee). Daarnaast adviseren we om ‘oude’ sportkleding/schoenen te 

dragen een handdoek mee te nemen. 

 

Regels tijdens de training 

o Indien er gebruik wordt gemaakt van een eigen volleybal (jeugd), mag deze niet 

gebruikt worden door medespelers. Ook het net en de palen mogen niet 

aangeraakt worden. We willen iedere speler vragen om hier bewust mee om te 

gaan, gedurende de hele training. 

o Eventueel andere materialen worden geregeld door de trainer gedesinfecteerd. 

o Jeugdtrainers zullen vooral inzetten op (individuele) techniek, conditie en kracht. 

Er zal geen sprake zijn van enige partijvorm. Bij de CMV trainingen zullen wel 

partijen vormen voorkomen. 

o Jeugdspeelsters houden bij de training minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. 

o Trainers houden bij de training minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de 

aanwezige spelers. Dit geldt voor zowel jeugd als CMV. 

 

We hopen met dit alternatieve aanbod zowel het individuele sportplezier als het sporten 
in groepsverband te kunnen ondersteunen. 
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Wij verzoeken ouders en/of verzorgers hun kinderen goed te informeren over deze 

regels. Het 

succes van het weer kunnen trainen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En het 

naleven van 

de regels draagt daar zeker aan bij!  
 

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen zijn, dan kan er contact 

worden opgenomen met de trainer of met de volgende contactpersonen: 

 
CMV (5 tot en met 12 jaar):  Rimke Gerritsen: 06-23908793 

 

Jeugd (13 tot en met 18 jaar):  Kirsten Booyink: 06-25239822 

Kira Steggink: 06-51753151 
 

 


