
Coronaprotocol per 14-10-2020

Met ingaande van 14 oktober 22.00 uur zijn wedstrijden niet meer toegestaan, waarmee de
veldcompetitie voorlopig is stopgezet. Nadere informatie over de veld- en zaalcompetitie zal op korte
termijn vanuit Team Competitie (KNKV) gedeeld worden.

In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Algemene uitgangspunten:
 Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 Pas hygiëne toe volgens de richtlijnen van het RIVM;
 Houd 1,5 meter afstand;
 Vermijd drukte.
 Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te

dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties;
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

 Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten;
 Publiek is niet toegestaan op het complex;
 Er is geen aparte corona coördinator meer aanwezig tijdens sportactiviteiten;

Deze rol zal door de trainer / trainster van veld 1 ingevuld worden. Hij/zij moet zichtbaar zijn
door het dragen van een hesje en fungeert als aanspreekpunt voor politie en handhavers;

 Daarnaast is elke trainer / trainster verantwoordelijk voor het naleven van de regels van de eigen
ploeg;

 De ballen moeten na de training weer mee naar huis genomen worden;
 Na de sportactiviteit dient u het complex direct te verlaten.

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt (veld & zaal):
 Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;

Voor teams in de senioren geldt (veld & zaal):
 Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten

opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal aantal personen
dat tegelijk mag trainen in de Fortunahal is 16. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden
worden voldaan;

 De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in een sporthal zijn;
 Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte

van elke medesporter;
 Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig.

Uitzonderingen:
 Voor de G-korfbal is per persoon één begeleider toegestaan wanneer dit noodzakelijk is;
 Voor de welpen is per welp één begeleider toegestaan wanneer dit noodzakelijk is;
 Voor de E en F jeugd zijn per team twee begeleiders toegestaan exclusief staf/trainers indien

noodzakelijk;
 Begeleiders dienen zich ten alle tijden aan de algemene maatregelen te houden.


