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1. Verantwoording 

Iedereen is zelf verantwoordelijk om de beheersmaatregelen na te leven. 

Daarnaast wijzen wij de coaches hiervoor aan om op de naleving toe te 

zien. Hij/zij kent de corona regels en spreekt personen hierop aan. 

Mochten kinderen of ouders vragen hebben, neem dan contact op met 

één van de coaches. Naast de coaches zijn er twee coördinatoren 

aangewezen binnen de vereniging. Indien de coach vragen van leden niet 

kan beantwoorden, kunnen zij zich richten tot één van de coördinatoren. 

Corona coördinator Jeugd: N. Hartingsveld 06-43922787 

Corona coördinator Overige: M. Euser 06-22887410 



De in dit document beschreven werkwijze betreft (voorlopig) alleen de 

jeugd (inclusief Unicorns) trainingen op het terrein van Euro Stars. 

2. Algemene voorzorgsmaatregelen coaches 

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de 
accommodatie van Euro Stars; 

• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand 
ook onderling. 

• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk 
materialen gedeeld moeten worden; 

• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 
t/m 18 jaar 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 gebruik van 
pionnen om de ruimte af te zetten); 

• 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; 

• 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-coaches (geen 
lichamelijk contact); 

• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training, zowel leden als niet-
leden (zie bijlage voor indeling van de teams en verdeel de teams in gelijke 
groepen); 

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

• laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de 
training. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 

• laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten (coach is het 
verzamelpunt en is op tijd aanwezig om dit te coördineren, de coaches 
stemmen dit van te voren af. De coaches staan verdeeld op het terrein 
binnen de poort, uitzondering voor de beeball coaches, deze wachten 
buiten de poort). Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan; 

• zorg dat er geen ouders/ toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in 
specifieke gevallen noodzakelijk is; 

• direct na de training halen de ouder/verzorger de kinderen op bij Euro 

Stars. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en spreek met de 

ouders af te wachten op het parkeer terrein. Ouders van beeballers 

kunnen de kinderen bij de poort op komen halen. De beeballers blijven 



continue onder toezicht van de coaches, tot dat zij daadwerkelijk zijn 

opgehaald door de ouders; 

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

• was of desinfecteer je handen na iedere training; 

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts; 

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten; 

• blijf 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. 

 

3. Algemene voorzorgsmaatregelen voor jeugd leden 

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 

• blijf thuis 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; 

• blijf 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; 

• meld je tijdig aan voor de training of volg de afspraken die met de coach 
zijn gemaakt, zodat de coaches rekening kunnen houden met hoeveel 
leden er komen; 

• kom alleen naar Euro Stars wanneer er voor jou een training gepland staat; 

• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar Euro Stars; 

• kom in sportkleding naar Euro Stars. Eventueel aanwezige kleedkamers 
zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet 
bent geweest; 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar Euro 
Stars en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 

• volg altijd de aanwijzingen op van onze vereniging, bijvoorbeeld de 
coaches, corona coördinator en bestuursleden; 

• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle 
andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot 
coaches en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze 
afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 

• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van eigen 
materiaal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen 



worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en 
zeep of reinigingsdoekjes; 

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 

• verlaat direct na de training het terrein van Euro Stars. 

 

4. Algemene voorzorgsmaatregelen voor de ouders 

• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en 
zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 

• meld je kind(eren) tijdig aan voor de training of volg de afspraken die 
gemaakt zijn met de coaches, zodat de coaches rekening kunnen houden 
met de toestroom; 

• breng je kind(eren) alleen naar Euro Stars wanneer er een sportactiviteit 
voor jouw kind(eren) gepland staat; 

• breng je kind(eren) niet naar Euro Stars als je kind klachten heeft van 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 

• breng je kind(eren) niet naar Euro Stars 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 Euro Stars 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 kan 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 naarn Euro Stars; 

• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot Euro Stars. Dit 
geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op het 
terrein van Euro Stars; 

• Voor de beeballers; de kinderen mogen bij het hek afgezet worden, waar 

de coaches klaar staan om ze verdeeld in groepjes naar het veld te 

begeleiden. 

• volg altijd de aanwijzingen op van de Euro Stars, bijvoorbeeld de coaches, 
corona coördinator en bestuursleden; 

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het 
toegestaan om één ouder/verzorger op het terrein aanwezig te laten zijn. 
Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd 
moet worden; 

• direct na de training halen de ouder/verzorger de kinderen op bij Euro 

Stars. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en wacht op het 

parkeer terrein. Ouders van beeballers kunnen de kinderen bij de poort op 

komen halen. De beeballers blijven continue onder toezicht van de 

coaches, tot dat zij daadwerkelijk zijn opgehaald door de ouders; 



5. Algemene voorzorgsmaatregelen toiletvoorzieningen 

• Iedere dag reinigen van de toiletten 

• Aanwezigheid van desinfecterende handgel of zeeppompje 

• Papieren handdoekjes die direct weggegooid kunnen worden 

• Toiletbril naar beneden bij doorspoelen 

 

6. Organisatorische beheersmaatregelen 

• Zorg voor 2 beschikbare toiletten die dagelijks gereinigd worden (toiletten 

kleedkamer 1 en 2 hiervoor beschikbaar. Interieur verzorgster benaderen 

ivm reiniging) 

• Zorg voor de aanwezigheid van desinfectiemiddelen voor op het toilet 

tezamen met papieren handdoekjes (afstemmen met interieur 

verzorgster) 

• Zorg voor desinfectiegel voor in de dug out 

• Zorg voor reinigingsdoekjes mbt het reinigen van de ballen en knuppels na 

de training (doekjes en handschoenen regelen via interieurverzorgster en 

met de Corona coördinator jeugd afstemmen dat de coaches de ballen en 

knuppels reinigen na de training, De reiniging dient uitgevoerd te worden 

met plastic handschoenen) 

• Afstemmen met de coaches waar de verzamel locatie is voor de 

jeugdleden (bespreken met Corona coördinator jeugd) 

• Afstemmen gedragsregels coaches om de kinderen in te lichten 

(bespreken met Corona coördinator jeugd) 

• Voldoende pionnen aanwezig ivm het afzetten van trainingslocatie 

(afstemmen met materiaalbeheerder) 

 

  



7. Indeling velden 

Dag Vereniging Team Veld Tijden 

Maandag Unicorns Junioren Honkbalveld 15.00 – 17.00 

   + slagkooi 17.00 – 18.00 

 Euro Stars Pupillen 4 Honkbalveld + slagkooi 18.00 – 20.00 

 Euro Stars Pupillen 2 & 3 Softbalveld + slagkooi 18.00 – 20.00 

 Euro Stars Pupillen 1 Jeugdveld + slagkooi 18.00 – 20.00 

Dinsdag Unicorns Junioren Honkbalveld 15.00 – 17.00 

   + slagkooi 17.00 – 18.00 

 Unicorns Aspiranten Softbalveld 15.00 – 16.30 

   + slagkooi 16.30 – 18.00 

 Euro Stars Aspiranten Softbalveld + slagkooi 18.00 – 20.00 

Woensdag Unicorns Junioren Honkbalveld 15.00 – 17.00 

   + slagkooi 17.00 – 18.00 

 Euro Stars Pupillen 2 & 3 Honkbalveld + slagkooi 18.00 – 20.00 

 Unicorns Aspiranten Softbalveld + slagkooi 16.30 – 18.00 

 Euro Stars Pupillen 4 Softbalveld + slagkooi 18.00 – 20.00 

 Euro Stars Beeball  rookies 1 & 2 Jeugdveld + slagkooi 17.00 – 18.00 

 Euro Stars Pupillen 1 Jeugdveld + slagkooi 18.00 – 20.00 

Donderdag Unicorns Junioren Honkbalveld + slagkooi 18.00 – 19.30 

 Unicorns Aspiranten Softbalveld + slagkooi 18.00 – 19.30 

 Euro Stars Aspiranten Jeugdveld + slagkooi 18.00 – 20.00 

Vrijdag   Geen training  
Zaterdag Unicorns Aspiranten Honkbalveld + slagkooi 10.00 – 12.00 

 Euro Stars Pupillen 4 Softbalveld + slagkooi 10.00 – 12.00 

 Euro Stars Pupillen 2 & 3 Softbalveld + slagkooi 12.00 – 14.00 

 

8. Indeling teams 

 

Spelers Coaches Spelers Coaches

Jari van Boven Edsel Martis Luca Borgschot Steve Hartingsveld

Kyano Buitendijk Maurizio* Rosario Campisano Maurizio Campisano

Jayden Brouwer Dimitiri* Rasheanno Nisia Dimitri Kwetsie

Jayden Sewgobind Steve* Tobias Koch Tom Koch*

Joah Wulfinghoff Tim Anthony Hartingsveld Bjorn*

Damian Stam Micheal Jayvian Curiel Lex*

Reagan Melaan Timo Kwetsie

Justin van Vugt Cyan Mulder

Elijah Albertoe Tygo de Koning

Matthias Kwetsie

Ishuar de Ruiter

Senna Cunes

Euro Stars Aspiranten Euro Stars Pupillen 1



 

 

 

 

Kantine en kleedruimtes blijven gesloten! 

Spelers Coaches Spelers Coaches

Bradley Zandgrond Edsel Martis Luuk Brussen Peter Brussen

Kamil Flores Bjorn* Jens Brussen David Haslinghuis

RaChendrick Rampenburg Aldi* Sam Haslinghuis David Peters*

(Papito) Raynathane Valmont Aldrin* Shaun Idi Larry Idi

Jimi Wulfinghoff Laurens* Dylan Kievid Bjorn

Morris Vorontsov Xavier Peters Lex*

Damian Kucharek Vince de Vos Laurens*

Ruben Quist Arseni Cijntje Imco*

Rodger Melaan Keano van Neutegem

Djordy de Bock Ranley Verbraak

Wessel Molenaar Rocco Fletterman

Luc Moers Stefano Linger

Luuk vd Have

Daan vd Have

Euro Stars Pupillen 4Euro Stars Pupillen 2 & 3

Spelers Coaches

Xioné Bartelse Sabine Bartelse

Fee Maitimu Edmee Bartelse

Niels Clasener Rik*

Jimmy dean Hellemun

Noah-yezz Hellemun

Marciano?

Reagan Finies

Hensley Benito

Gwyshainelly Provence

Damian Laurentius

Marnix*?

Jacen*? * = Wisselende aanwezigheid

Euro Stars Beeball Rookies 1 & 2

Spelers Coaches Spelers Coaches

Herbold, Brandon Evert-Jan ’t Hoen Toby Hernandez Evert –Jan ’t Hoen

Hoogendoorn, Ryan Jeroen Sluijter Jayden Fraay Jeroen Sluijter

Nijman, Sem Shurty Tremus Junairo Ostiana Shurty Tremus

Franken, Djordy Diegomar Markwell Shadiel Rene Jean Francois Diegomar Markwell

Gabriel Salazar Mata Calvin Martinus Rashendry Nisia Calvin Martinus

Groenemans, Chris Bruce Martinus Leandro Salazar Mata Bruce Martinus

Jaya Achmat Wout van Venrooij Farlqimir Meriaan Wout van Venrooij

Amarensio  Franka Joel Hernandez Tijn Fredrikze Joel Hernandez

Mohammed, Jayden Runai Coran Keegan Conquet Runai Coran

Meijers, Mack Gianison Boekhoudt Christian Curiel Gianison Boekhoudt

Jowendrick Sprock Dmani Boedhoe

Berg, van de Rick Wisselende coaches Mauricio Montenegro Wisselende coaches

Tygo Rojer Sander van der Meer

Evan-Joell van Friderici

Tosun, Sinan Dinsdag

Collins, Darnel Semedo Tavares, Salvador Dinsdag

Sluijter, Faas Hartingsveld, Anthony Woensdag

Boer, Jah-One Borgschot, Luca Woensdag

Kesaulya, Tony Donderdag

Granger, Divayo Donderdag

Unicorns Junioren Unicorns Aspiranten


