
De Oceanus jeugdtrainingen zijn anders dan de normale trainingen van Oceanus.
I.v.m. Covid-19 maatregelen gelden er speciale regels rondom deelname aan deze 
trainingen. Verzoek aan alle deelnemers en ouders/verzorgers van deelnemers is om deze 
regels door te nemen en op te volgen.

Dit protocol kan dagelijks worden aangepast op basis van de laatste Covid-19 
ontwikkelingen en advies vanuit de overheid en NOC*NSF / KNZB.
De actuele versie van dit protocol is gepubliceerd op de website van Oceanus.

Oceanus volgt de het Protocol Verantwoord sporten kinderen t/m12 jaar en jeugd 13 t/m 18 
jaar van NOC*NSF.

Naast het protocol van NOC*NSF heeft Oceanus aanvullende regels opgesteld.

Dit document bestaat uit twee delen;
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Deel 2

Deel 1 Protocol Verantwoord sporten kinderen t/m12 jaar en jeugd 13 
t/m 18 jaar van NOC*NSF

Aanvullende regels en toelichting van Oceanus

Wijzigingen in versie 1.1;

• Verwijzing opgenomen naar Oceanus website waar actuele versie van dit protocol is gepubliceerd.
• Bij aanvullende regels en toelichting van Oceanus is bij punt 6 opgenomen dat meegenomen sportattributen 

niet onderling moegen worden uitgewisseld.

https://www.oceanusaalsmeer.nl/
https://nocnsf.nl/
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1) Deelname aan de landtrainingen is voorlopig alleen voor Oceanus jeugdleden.
Op een later moment zal worden bekeken of ook niet-leden kunnen gaan deelnemen.

2) Indien je wil meedoen aan de trainingen is aanmelden verplicht. Dit doe je via de 
Oceanus website (ga naar de speciale pagina Jeugdtrainingen).

3) Deelnemers volgen de instructies van de trainers en trainingsbegeleiders op.
Indien instructies niet worden opgevolgd dan bepaalt een trainer of je de training nog 
mag vervolgen.
Als je de instructies van de trainer(s) en begeleiding niet opvolgt (ten behoeve van de 
veiligheid van de andere sporters en trainers), dan wordt je verzocht de training te 
verlaten.

4) Deelnemers verzamelen voor aanvang van de training op de aangegeven locatie en 
tijd met inachtneming van de geldende afspraken over afstand houden tot elkaar.
Op de website is aangegeven welke entree van het sportcomplex je moet gebruiken.

5) Deelnemers nemen de sportspullen mee zoals aangegeven op de website bij de 
betreffende training.

6) Iedereen gebruikt eigen bidons, die thuis worden gevuld. Net als kleding, die uitgedaan 
wordt, worden de bidons niet op één hoop gelegd, maar op afstand van elkaar. 
Meegenomen sportattributen worden niet onderling uitgewisseld.

7) Kom in sportkleding naar de trainingen. De kleedkamers zijn gesloten.
Er is geen mogelijkheid om je om te kleden en te douchen. 

8) Oceanus draagt geen verantwoordelijkheid voor de sportattributen die de deelnemers 
zelf meenemen.

9) De verantwoordelijkheid voor de deelnemers is binnen de hekken van het ESA 
sportcomplex voor Oceanus. Daarbuiten is Oceanus niet verantwoordelijk voor de 
deelnemers.

10) Ouders/begeleiders zijn helaas niet welkom voor, tijdens en na de training op het 
sportcomplex en bij het verzamelpunt van de deelnemers.

11) Na afloop van de training dienen de deelnemers het sportcomplex direct te verlaten 
volgens de aangegeven route. 

Deel 2

Aanvullende regels en 
toelichting van Oceanus
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https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/jeugdtrainingen

