SportWays-protocol Algemeen
We houden ons aan de volgende richtlijnen:
● De deelnemers zijn verplicht om 24 uur voorafgaand de clinic klachtenvrij te zijn van
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging.
● De deelnemers zijn verplicht thuis te blijven als; bij de start van het kamp een
gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten hebt.
● De deelnemers zijn verplicht thuis te blijven als; de deelnemer in quarantaine is
omdat het direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is
vastgesteld.
● Als een deelnemer tijdens het kamp ziek wordt dient het direct naar huis te gaan. Dit
gaat uiteraard in overleg met ouders en de Supervisor.
● We houden ons allen aan de algemene hygiënemaatregelen:
o Deelnemers en stafleden wassen vaak hun handen. 20 seconden lang met water
en zeep, daarna handen goed drogen.
o We hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
o We schudden geen handen
o We zingen niet
● Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen:
o Deelnemers tot en met 18 jaar kunnen buiten samen sport-, spel- en
bewegingsactiviteiten doen zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen.
o Begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot deelnemers van 13 t/m 18
jaar. We beperken als begeleiding fysiek contact met deelnemers t/m 12 jaar tot wat
noodzakelijk is en houden bij deze leeftijdsgroep zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
● Bij de intake wordt er een gezondheidscontrole gedaan.
● Er zal gescheiden sanitair zijn voor de kinderen en de stafleden.
● We zijn zo veel mogelijk in de buitenlucht.
Voorbereidingen thuis
● Deelnemers zijn verplicht om hun eigen bidon mee te nemen.
● Zorg dat de deelnemers vlak voor vertrek nog naar het toilet gaan.
● Zorg dat de deelnemers vlak voor vertrek nog hun handen wassen.
● Deelnemers moeten voor aankomst op het kamp ingesmeerd zijn met zonnebrand.
● De toegang tot de kleedkamers is gelimiteerd dus deelnemers moeten in volledige
hockeyoutfit aankomen op de club.
● Is er voor twee dagen geboekt en de deelnemer wil een derde dag komen? Mail dan
naar info@sportways.com en SportWays zet de deelnemer over naar drie dagen. De
deelnemer ontvangt dan een factuur. We werken niet meer met contant geld.
Intake
● Maximaal 1 ouder/verzorger brengt deelnemer(s).
● De hoofdingang zal de ingang van het kamp zijn. Kinderen worden bij het hek
afgezet en stafleden wijzen ze naar de goede verzamelplek. Ouders mogen niet door
het hek heen.
● Kom zoveel mogelijk op de fiets
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Ingang is gesplitst in twee. De ene kant in de ingang en de andere kant de uitgang.
Dit is te zien door lijnen op de grond.
SportWays stelt één of meerdere verantwoordelijken die de Coronamaatregelen
handhaven. Deze personen zijn te herkennen aan een hesje.
Alle ouders of verzorgers krijgen een tijdsblok waarin hij of zij de deelnemer kan
brengen.
Alleen stoppen om deelnemer af te zetten, daarna doorrijden.
Deelnemers moeten bij de intake hun handen wassen met desinfecterende gel. De
gel is aanwezig.
Stafleden staan bij het hek om de deelnemers naar het juiste veld te begeleiden.
Ouders en verzorgers mogen niet door het hek.
Deelnemers melden zich aan bij het hek, waar een staflid de naam van de
deelnemer doorstreept.
Deelnemers krijgen op de eerste dag tijdens de limo break hun SportWays t-shirt.
Deze kunnen ze de volgende dag aandoen.
Deelnemers ontvangen een naamsticker op hun shirt, trui en/of jas.
De stafleden die dingen uitreiken bij de intake dragen handschoenen.
(medische) Bijzonderheden graag bespreken bij de Supervisor bij het hek.

Outtake
● De kinderen verzamelen bij het hek van de hoofdingang maar op het terrein. Zodra
een deelnemer de ouder of verzorger ziet, loopt hij of zij er (met toestemming van de
SV) heen en samen verlaten ze direct het terrein.
● Het kan voorkomen dat een ouder of verzorger toch even moet wachten. Indien
nodig maken we met pionnen wachtplekken op de parkeerplaats. Het is de
verantwoordelijkheid van de ouders om afstand te bewaren.
Trainingen
● Kinderen tot en met 18 jaar kunnen buiten samen sport-, spel- en
bewegingsactiviteiten doen zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen.
● Trainers houden zoveel mogelijk, maar in ieder geval 1,5 meter, afstand van de
deelnemers.
● Bij ongevallen vervalt de 1,5m regel, de zorgplicht telt in dat geval zwaarder. Een
trainer mag de deelnemer dan zonder afstand helpen. Dit zal zo veel mogelijk de
SuperVisor van het kamp doen.
● Groepjes zullen gedurende het hele kamp zo veel mogelijk hetzelfde blijven, met zo
veel mogelijk één vaste trainer.
● Spelen met water mag en brengt geen extra risico’s met zich mee.
Trainingsmateriaal
● De Technisch Directeur van het kamp zet in de ochtend de oefeningen uit. Dit zal hij
of zij met handschoenen doen.
● De trainer is de enige die ballen, pionnen en ander materiaal aanraakt.
● Deelnemers houden tijdens de training alleen hun eigen materiaal vast (stick en
bidon). Zij raken dus geen pionnen en ballen aan.
● De stafleden desinfecteren aan het eind van de dag het materiaal.

Limo break
● Rond 11:00 en 15:00 krijgen de deelnemers een verpakt gezond tussendoortje en
limonade.
● Het tussendoortje is individueel verpakt, de deelnemers moeten het zelf openmaken
en nuttigen. De vaste trainer zal het tussendoortje uitdelen met handschoenen aan.
De trainer zal hulp bieden indien nodig.
● Er is per groepje een kan limonade en kartonnen bekertjes. De trainer schenkt de
limonade in en geeft de bekertjes aan. Hij of zij draagt handschoenen.
Lunch
● Er zal in groepen geluncht worden van maximaal 32 deelnemers in gescheiden
ruimtes.
● Alle kinderen en stafleden dienen hun handen te wassen per groepje voordat de
lunch begint.
● Stafleden zullen handschoentjes dragen tijdens de lunch.
● Stafleden zullen net zoals de rest van de dag minimaal 1,5 meter afstand houden
tenzij er dringend hulp nodig is.
● Deelnemers zullen in hun eigen groepje lunchen.
● Deelnemers zullen zelf hun brood beleggen en/of smeren.
● Er zal gebruik gemaakt worden van kartonnen wegwerpbordjes en bekertjes en
iedereen heeft zijn eigen bestek.
Hygiëne
● De trainers en toppers vullen voorafgaand een clinic een vragenlijst in over hun
gezondheid. Zijn zij in de afgelopen twee weken ziek geweest blijven zij thuis.
● Deelnemers wassen voordat zij de club opkomen hun handen met desinfecterende
gel. Deze gel is aanwezig.
● Kinderen dienen thuis ingesmeerd te worden met zonnebrandcrème. Als het nodig is
dat een kind extra zonnebrandcrème nodig heeft tijdens de clinic zal de staff dit op
de handen van het kind doen zodat ze dat zelf kunnen uitsmeren. SportWays heeft
zonnebrand voor de deelnemers.
● Stafleden wassen hun handen voor aanvang, limobreak, lunch en aan het eind van
de clinic.
● Aan het eind van elke dag maakt een staflid de toiletten grondig schoon.
● De stafleden reinigen aan het eind van elke dag de materialen.
● Tijdens de limo break dragen stafleden handschoenen.

