
Protocol SC Woezik gebruik sportpark tijdens Corona  
 
Middels dit protocol ligt vast hoe SC Woezik regelt dat er weer getraind kan 
worden conform de door de overheid afgegeven regels en de daarvoor 
toegestane leeftijdsgroepen.  
SC Woezik zal al het mogelijke doen om de officiële regelgeving te handhaven. 
Wanneer groepen of individuen zich niet aan de regelgeving houden, zullen zij 
door SC Woezik aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke boetes die 
hiervoor worden uitgedeeld. 

Ieder individu accepteert bovenstaande wanneer hij of zij aan een training gaat deelnemen, 
accepteert men dit niet dan dient men niet deel te nemen en ook niet naar SC Woezik te 
komen. 

ALGEMEEN 
 
a. SC Woezik Corona Coördinatoren 

Arnold Kling, 06-51093305 (Accommodatie) 
Henk Verstappen, 06-53528466 (Coördinatie) 
 

b. Het sportpark is alleen gedurende de vastgestelde trainingstijden, zie bijgevoegd schema, 
toegankelijk voor leden van SC Woezik. Daarbuiten mag alleen de Paschalisschool overdag 
gebruikmaken van de velden 2 en 3. 
 

c. Niet-leden van SC Woezik kunnen dan ook NIET deelnemen aan de geboden trainingen. 
 

d. Alle gebruikers van het sportpark dienen aanwijzingen van vrijwilligers, die herkenbaar zijn 
middels een geel hesje, precies op te volgen.  
Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen wordt de toegang tot het sportpark ontzegd en 
dient men het sportpark, inclusief de parkeerplaats en toegangswegen, te verlaten. 
 

e. Alleen aangewezen vrijwilligers, spelers, trainers en leiders hebben toegang tot het 
sportpark. 
Het is niet toegestaan om rondom de velden naar trainingen te kijken. 
 

f. De overheid heeft een duidelijke scheiding aangebracht tussen de leeftijdsgroepen. 
a. Er mag geen enkele vermenging plaatsvinden van de O13 en ouder naar de O12 en 

jonger. 
Dus als je als 13-jarige in een O12 team zit mag je daar NIET meetrainen. In dat 
geval biedt SC Woezik de gelegenheid om met een ander team mee te trainen. 

b. Zit je als 12-jarige in een O13 team waarin wel 13 en/of 14 jarige zitten dan mag je 
daar meetrainen maar dien je aan de regels van die groep te voldoen, oftewel de 1,5 
meter te respecteren. 

c. Woezik JO13-3 heeft alleen 12-jarige sporters en wordt beschouwd als een O12 team. 
Zij hoeven dus niet aan de 1.5 meter voorwaarde te voldoen. 
 

g. O8 t/m O12, per team zijn maximaal 1 trainer en 1 begeleider toegestaan. 
De begeleider dient zich aan de rand van het veld op te houden. 
Vóór aanvang van de training moet één van de team begeleiders/trainers hun spelers op het 
deel vóór het terras verzamelen voordat ze naar het veld gaan. 
 

h. O13 t/m O19, per team zijn maximaal 2 trainers en 1 begeleider toegestaan. 
De begeleider dient zich aan de rand van het veld op te houden. 
Spelers dienen zelf direct naar het hun toegewezen veld te gaan. NIET verzamelen voor het 
terras. 
Spelers en/of speelsters die reeds 19 jaar oud zijn mogen beslist NIET deelnemen aan de 
trainingen. 
 



i. Iedereen is medeverantwoordelijk voor de veiligheid op en rondom het sportpark. 
Dat betekent o.a.: 

a. Toepassen en handhaven van de 1,5 meter regelgeving. 
b. Stapvoets rijden op de parkeerplaatsen en de daarbij behorende wegen. 
c. Opstoppingen en oponthoud vermijden. 
d. Niet langdurig afscheid nemen. 
e. Fietspad continu vrijhouden voor doorgaand fietsverkeer. 

 
j. De kantine, kleedkamers en toiletten zijn NIET toegankelijk voor trainers en sporters.  

 
k. Alleen aangewezen vrijwilligers mogen het gebouw betreden. 

Men dient dus omgekleed te komen en te gaan. 
Zorg er ook voor dat men vooraf naar het toilet is geweest, toilet is alleen in uiterste nood 
beschikbaar. 
 

l. Doelstelling is om op 6 mei 2020 te starten.  
E.e.a. is afhankelijk van de toestemming van de Gemeente Wijchen voor ons protocol. 
 

m. Doorgaan in principe tot en met donderdag 28 mei.  
Mogelijk dat het daarna nog verlengd wordt, dat is afhankelijk van hoe alles verloopt, wat de 
overheid besluit en of we voldoende vrijwilligers beschikbaar hebben.  
Donderdag 21 mei is Hemelvaart, deze dag kan mogelijk ingehaald worden op vrijdag 22 
mei. 
Dit is afhankelijk hoeveel teams dit willen gebruiken, zodat de inzet van vrijwilligers 
gerechtvaardigd is. 
 

 

AANKOMST EN VERTREK 

a. Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aan op het sportpark. 
Sporters komen bij voorkeur met de fiets. 
 

b. Vertrek na afloop direct naar huis en blijf niet hangen op het park, schoolplein of 
parkeerplaats. 
 

c. Vóór de splitsing van de twee parkeergebieden staan één of twee parkeerwachten. 
Deze regelen dat: 

a. BRENGERS met auto, om ONI heen rijden en KISS en RIDE toepassen 
b. OPHALERS met auto, parkeren op het parkeerdeel tegen de tafeltennishal en daar op 

hun kind(eren) wachten. 
c. Trainers die per auto komen, parkeren op het grote deel meteen links als men 

tegenover het tankstation de parkeerplaats oprijdt (trainers worden geadviseerd met 
de auto te komen om drukte in fietsenstalling te voorkomen). 
 

d. De oprit naar SC Woezik is ALLEEN bestemd voor lopers en dus NIET voor personen met een 
fiets. 
 

e. Fietsers moeten via het fietspad, door de poort rechts naast de oprit, het schoolplein 
betreden of verlaten (Goed rechtshouden). 
 

f. Op het schoolplein mag NIET gefietst worden, ALLEEN lopen met fiets aan de hand. 
 

g. Alleen de poort het dichtste bij SC Woezik is bruikbaar om lopend op of af het schoolplein te 
gaan. 
Standaard verkeersregels gelden, dus rechts heeft voorrang, geldt ook voor lopende 
mensen. 

h. Bij het begin van de oprit van parkeerplaats/fietspad naar SC Woezik staan één of twee 
vrijwilligers. 
Deze regelen: 



a. dat ouders NIET mee het park opgaan. 
b. dat fietsers rechts naast de oprit via de poort het schoolplein opgaan. 
c. dat er alleen gelopen wordt op de oprit en op het schoolplein. 
d. dat er RECHTS op de oprit richting Woezik wordt gelopen. 
e. dat er geen kinderen het sportpark verlaten zonder dat een ouder ze opvangt.  

 
i. Bij het begin van de oprit van SC Woezik naar parkeerplaats/fietspad staat een vrijwilliger. 

Deze regelt: 
a. dat mensen, die met de fiets zijn, meteen het schoolplein op gaan en via dezelfde 

weg die ze gekomen zijn het schoolplein meteen verlaten. 
b. dat er alleen gelopen wordt op de oprit en op het schoolplein. 
c. dat er RECHTS op de oprit richting het fietspad wordt gelopen 

 
j. Bij de ingang van SC Woezik staat een vrijwilliger die aangeeft naar welk veld de trainers en 

sporters zich moeten begeven. 
 

k. Op het terras van SC Woezik staan één of meer vrijwilligers die de trainingsmaterialen 
uitgeven en weer innemen. 
 

l. Trainers die met de auto komen mogen alleen parkeren op het grote deel meteen links als 
men tegenover het tankstation de parkeerplaats op rijdt. 
 

m. Trainers/sporters die individueel met de fiets komen: 
a. Op het fietspad afstappen en lopend met fiets het schoolplein betreden, via de poort 

rechts naast de oprit. 
Na het stallen van de fiets, via de poort die het dichtste bij Woezik is het sportpark 
betreden. 

b. Via de poort, die het dichtste bij Woezik, is vanaf het sportpark het schoolplein 
betreden en lopende met fiets het schoolplein verlaten via de poort rechts naast de 
oprit. 
LET OP, pas op het fietspad opstappen en dan meteen wegfietsen.   
 

n. Ouders die met de auto kind(eren) komen BRENGEN: 
a. Er mag NERGENS geparkeerd worden. 
b. Men moet rondom de tafeltennishal (ONI) rijden. 
c. Kind(eren) bij oprijlaan van Woezik uit laten stappen: kiss and ride toepassen.  
d. Zelf meteen doorrijden en de parkeerplaats verlaten. 

 
o. Ouders die met de auto kind(eren) komen OPHALEN; 

a. NIET rondom ONI rijden. 
b. Parkeren op deel bij de tafeltennishal. 
c. In/bij de auto blijven wachten op Uw kind(eren). 
d. Daarna meteen het sportpark verlaten. 

 
p. Ouders die kind(eren) met de fiets komen BRENGEN: 

a. U mag Uw kind(eren) tot aan het begin van de oprijlaan brengen. 
b. Kind(eren) zonder fiets lopen dan via de oprit naar SC Woezik (rechtshouden). 
c. Kind(eren) met fiets betreden het schoolplein via de poort rechts naast de oprit. 

LET OP, dit mag alleen lopend. 
 

q. Ouders die kind(eren) met de fiets komen OPHALEN: 
a. U mag Uw kind(eren) aan het begin van de oprijlaan ophalen, daar goed 1,5 meter 

handhaven. 
b. Kind(eren) zonder fiets lopen dan via de oprit naar het fietspad (rechtshouden). 
c. Kind(eren) met fiets verlaten het schoolplein via de poort rechts naast de oprit. 

LET OP, dit mag alleen lopend. 
 
 
 



HET TRAINEN 
 
a. Afstand houden: 

a. Bij het niet respecteren van de onderstaande regels m.b.t. afstand wordt aan de 
betrokkene(n) de toegang tot het sportpark ontzegd en dient men het sportpark 
meteen te verlaten. 

b. Trainers houden, bij élke leeftijdscategorie, 1,5 meter afstand tot de sporters. 
c. Trainers houden toezicht op onderstaande regels. 

i. Sporters van O8 t/m O12 inclusief JO13-3 hoeven geen rekening te houden 
met onderlinge afstand. 

ii. Sporters van O13 t/m O17 moeten de 1,5 meter onderlinge afstand continu 
handhaven. 
 

b. Veldcapaciteit: 
a. A.g.v. de corona situatie is er vervroegd begonnen aan groot onderhoud van de 

velden. 
b. Daardoor zijn alléén de velden 2 en 3 toegankelijk.  
c. De andere velden mogen dan ook beslist NIET betreden worden. 

 
c. Trainingsmomenten: 

a. Deze worden door SC Woezik toegewezen. 
b. Elk team krijgt maximaal 1 uur per week ter beschikking. 
c. Door het tekort aan veldcapaciteit zal niet elk team op hun normale trainingsmoment 

kunnen worden ingedeeld. 
d. Teams kunnen geen aanspraak maken op trainingsmoment(en) die ze voorheen 

hadden en dienen het geboden trainingsmoment te accepteren. 
e. Teams moeten zich aanmelden om in aanmerking te komen voor een 

trainingsmoment. NIET aanmelden betekent GEEN ruimte. 
f. Gaat een eerder gemaakte aanmelding onverhoopt toch niet door, dan meteen 

afmelden. 
 

d. Materialen: 
a. Alleen de uitklapbare goals worden gebruikt, gebruik van de verplaatsbare goals is 

niet toegestaan. 
b. De vaste doelen zijn verwijderd en kunnen dus ook niet gebruikt worden.  
c. Ballen en pionnen: 

i. Hoeven vóór en ná de trainingen niet door trainers gereinigd te worden, dit 
wordt door de beheerders/vrijwilligers gedaan. 

d. Ballen die over de omheining gaan of naar een ander veld, worden door de 
dienstdoende vrijwilliger teruggegeven. 
 

e. Toegang tot de velden 2 en 3 mag alleen via de grote poorten aan de kopse kant van de 
beide velden. 
 

f. Het looppad tussen de twee velden mag dus niet door sporters/trainers betreden worden, 
alleen door een vrijwilliger. 
 

g. Trainers hebben, indien gewenst, steeds de gelegenheid om hun handen te reinigen. 
Woezik voorziet in ontsmettingsmiddel hiervoor. 
 
 

 
 

 


