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Protocol jeugdtraining BC Mix 

 

Op basis van voorgeschreven regels en eisen, maar vooral op basis van gezond verstand en menselijke 

maat, is dit protocol van toepassing op de buitentrainingen van BC Mix vanaf 16 mei 2020. 

 

Algemene voorschriften van het RIVM 

• Jeugd vanaf 13 jaar en volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar 

• we wassen onze handen vooraf en achteraf (handgel is aanwezig op de training) 

• we schudden geen handen 

• we hoesten in onze elleboog 

• we zitten niet aan ons gezicht en jeugd tot en met 12 ook niet aan elkaar 

• we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten heeft zoals aangegeven door het RIVM 

(neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts). 

 

Aanvullende harde voorschriften 

• Vooraf aan de training informeren de trainers of begeleiders naar de gezondheidssituatie van de 

deelnemer. Bij twijfel aan gezondheid van de deelnemer kan de trainer of begeleider besluiten de 

deelnemer naar huis te sturen. 

• Deelnemers komen op eigen gelegenheid naar Sportcentrum De Pijl. Voor de kinderen die gebracht 

worden geldt dat ouders dit op het parkeerterrein doen, maar zelf niet uitstappen (kiss and ride 

protocol).  

• Materialen die gebruikt worden voor de training (zoals pionnen, palen, trainingsladders etc) worden 

vooraf door de trainers of begeleiders schoongemaakt en gedesinfecteerd. Tijdens de training 

worden deze alleen door de trainers of begeleiders opgepakt / verplaats / ingepakt. Deelnemers 

mogen niet aan deze materialen komen. 

• Bij het gebruik van een racket en shuttle die door BC Mix wordt aangeboden, wordt vooraf aan het 

gebruik door de deelnemer de handen gewassen met handgel. 

 

Overig 

• De jeugd zal in twee groepen worden verdeeld, kinderen op de basisschool (tot en met 12 jaar) en 

middelbare school (13 jaar en ouder). 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training en ga naar gelijk na de training weer naar huis 

• Tussen de trainingen zit 15 minuten, zodat groepen niet tegelijkertijd aanwezig zullen zijn en trainers 

en begeleiders materialen schoon kunnen maken 

• De trainingen vinden plaats rond Sportcentrum De Pijl – de parkeerplaatsen of het grasveld 

tegenover het Sportcentrum 

• Toiletbezoek is niet mogelijk, ga vooraf aan de training 

• Douchen is niet mogelijk, doe dit na afloop thuis. 

 

Deelname aan de training betekent dat  

• Deelnemers – en bij jeugd ook hun ouders -, trainers en begeleiders dit protocol onderschrijven en 

hiernaar handelen én  

• trainers en begeleiders dit protocol handhaven. 


