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Opstart korfbalver. Avereest na corona stop – situatie per 11 mei 2020 
 
Op 21 april 2020 is bekend gemaakt dat de jeugd t/m 18 jaar, onder bepaalde voorwaarden, weer in 
groepsverband mag sporten met ingang van woensdag 29 april. Aanvullend mogen vanaf 11 mei 
korfballers van 19 jaar en ouder de trainingen ook weer hervatten. Dit laatste geldt dus voor de 
senioren, Kombifit en Jeu de Boules groep van onze vereniging. 
De afgelopen dagen hebben we als korfbalvereniging overleg gevoerd hoe we dit het beste kunnen 
organiseren.  
Vanaf 11 mei 2020 gaan we de trainingen voor al onze leden van de korfbalvereniging dus weer 
opstarten. We noemen hierbij nadrukkelijk trainingen, de wedstrijden zijn vooralsnog niet aan de 
orde. 
 
Om dit uit te voeren hebben we een aantal richtlijnen opgesteld aan de hand van de richtlijnen 
vanuit de gemeenten, KNKV en NOC/NSF. Ons dringende verzoek is om u aan de richtlijnen te 
houden. Er zal streng worden gecontroleerd door de vereniging zelf maar ook controles door de 
gemeente zijn zeker reëel. Overtredingen zullen consequenties hebben voor zowel (alle) leden als 
ook de vereniging. Lees daarom a.u.b. dit document goed door en zorg dat het bekend is bij zowel de 
leden als ouders/ verzorgers die mogelijk de leden naar de trainingen vergezellen. 
  
In het hiernavolgende willen we de volgende zaken behandelen: 

1. Bepaling vooraf 
2. Starttijden / trainingsdagen 
3. Brengen en halen van jeugdleden 
4. Materiaal uitgave 
5. Kleedkamer en kantine(s) zijn gesloten 
6. Niet naleven van geldende afspraken en aanwijzingen 
7. Niet leden 
8. Documenten om nader te bestuderen 
9. Bijlage: Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

  
  
1. Bepaling vooraf 
Gedurende de trainingstijden is het korfbal terrein direct achter en na de fietsenstalling alleen 
toegankelijk  voor spelers/speelsters, trainers en verenigingsvertegenwoordigers. 
Dit betekent dat ouders/verzorgers en/of andere belangstellenden niet verder kunnen worden 
toegelaten dan tot en met de fietsenstalling. Dit is onderdeel van de voorwaarden die zijn gesteld 
aan het hervatten van trainingen voor onze leden, wij zullen dit streng bewaken.  
Wij gaan er echter vanuit dat wij hier niet in hoeven op te treden omdat zoals eerder gemeld een 
overtreding het einde van deze vrijstelling kan betekenen. 
  
2. Starttijden / trainingsdagen 
Vanaf woensdag 6 mei zijn we gestart met de D en E’s (tezamen 13 leden), allen jonger dan 13 jaar.  
Vanaf zaterdag 9 mei gaan we starten met de Kangoeroes (9 leden) allen jonger dan 13 jaar. 
Vanaf maandag 11 mei kunnen we starten met de Jeu de boules (8 leden) 
Vanaf woensdag 13 mei kunnen we starten met de Kombifit groep (17 leden) 
Vanaf vrijdag 15 mei kunnen we starten met het senioren korfbalteam (12 leden ).  
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Aan de groep zelf wordt overgelaten of men ook echt op deze datum wil starten. Voor zover nu 
bekend heeft de Kombifit groep er voor gekozen pas in het nieuwe seizoen te beginnen. De 
mogelijkheid bestaat echter te starten met inachtneming van de regels in dit document. 
 
Om bovenstaande te realiseren kan het in de toekomst noodzakelijk zijn de trainingstijden iets te 
verschuiven. We zullen jullie hier, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk over informeren. Ons 
streven is namelijk om altijd een zo minimaal mogelijke bezetting op het sportpark te hebben. 
 
Samengevat: 
 
Trainingen  ; Maandag Jeu de Boules 19.00 t/m 20.30 uur (inloop vanaf 18.50) 

Woensdag   D & E's   18.15 t/m 19.15 uur (Inloop vanaf 18.05 uur) 
Woensdag Kombifit 19.00 t/m 20.00 uur (inloop vanaf 18.50) 
Donderdag Jeu de Boules 13.30 t/m 15.00 uur (inloop vanaf 13.20) 
Vrijdag   Senioren 20.30 t/m 22.00 uur (inloop vanaf 20.20) 
Zaterdag     Kangoeroe  10.00 t/m 11.00 uur (inloop vanaf 09.50 uur) 

De Kombifit en jeugdtrainingen op woensdag vinden op verschillende plaatsen op het sportveld 
plaats en de twee groepen zullen elkaar niet kruisen. Ook de tijden overlappen elkaar maar zijn 
nadrukkelijk niet gelijk aan elkaar. De D&E’s sporten hierbij alleen en nadrukkelijk op het 
kunstgrasveld en de Kombifit groep sport nadrukkelijk niet op of binnen 5 meter van het 
kunstgrasveld. Tijdens de trainingen worden door onze trainers / begeleiders de richtlijnen van de 
korfbalbond KNKV gehanteerd. u kunt ze inzien via de website van KNKV door te klikken op deze 
tekst.  
 
3. Brengen en halen van jeugdleden 
We verwachten en hopen dat onze leden op eigen gelegenheid naar het sportpark komen. We 
snappen ook dat dit voor onze jeugdleden niet in alle gevallen mogelijk is. Handel daarom volgens 
onderstaande procedure. Van trainers / begeleiders en een ieder van 13 en ouder wordt verder 
verwacht  een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen. 
 
Speler komt zelfstandig met de fiets / lopend; 

Parkeer de fiets in de fietsenstalling en loop direct, via de aangegeven looproute door naar 
het kunstgrasveld. Na afloop van de training verlaat iedereen volgens de aangegeven route 
het veld en vertrekt direct per fiets van het terrein. 

Gebracht met de auto; 
Het “brengen” van de jongeren met de auto wordt gedaan tot aan de parkeerplaats van ons 
sportterrein. Dit houdt in dat ouders met kinderen aan komen rijden om vervolgens de 
kinderen op de parkeerplaats uit te laten stappen (op de parkeerplaats rechts aanhouden / 
aangegeven rijroute). Ouders vertrekken daarna weer van het complex. Zo creëren we een 
rondrit. We hanteren het welbekende “kiss and ride” principe. Om de doorstroom van 
verkeer optimaal te houden het verzoek om zeker bij het halen van de jeugd niet heel ver van 
tevoren te komen maar bij voorkeur net na het beëindigen van de training pas de 
parkeerplaats op te rijden. Verzoek is om dan te wachten in de auto tot dat uw zoon/ dochter 
zich meldt bij de auto. Parkeer uw auto op een zodanige manier dat andere bestuurders het 
terrein kunnen bereiken en verlaten zonder heel veel te hoeven manoeuvreren.  

Gebracht met de fiets; 
Het “brengen” van de jongeren met de fiets wordt gedaan tot aan de fietsenstalling van ons 
sportterrein. Het is ouders / verzorgers niet toegestaan zich verder dan de fietsenstalling op 
ons terrein te begeven. We hanteren het welbekende “kiss and ride” principe. Na afloop van 
de training zal uw zoon dochter zich weer melden bij de fietsenstalling. Verzoek is om daarna 
direct het terrein te verlaten. 

 

https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-‘verantwoord-sporten
https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-‘verantwoord-sporten
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Van de leden wordt vervolgens verwacht dat zij het sportpark betreden en zich direct begeven naar 
het kunstgrasveld cq jeu de boules baan of verzamelpunt Kombifit via de aangeven looproute. Deze 
route is aangegeven met pijlen. 
Bij eventuele onduidelijkheden kunnen zij de aanwezige verenigingsvertegenwoordigers vragen om 
nadere toelichting. 
De trainer / begeleider vangt de leden op bij het veld waar de training plaats zal vinden. Na afloop 
van de training, word verwacht dat de leden direct het sportterrein verlaten via de aangegeven 
looproute. Van daaruit kunnen ze naar de auto gaan of met de fiets naar huis vertrekken. 
  
4. Materiaal uitgave 
Op het trainingsveld zal het materiaal aanwezig zijn om de training uit te kunnen voeren. Materialen 
zullen door de trainer / begeleider uit de berging gehaald worden.  Materialen worden gereinigd 
aangeboden bij aanvang van de training. Op en nabij het veld zal tevens ontsmettingsmateriaal 
aanwezig zijn. Hiervan kan zo nodig tussentijds gebruik van gemaakt worden. 
  
5. Kleedkamer en kantine(s) zijn gesloten 
Kleedkamers en kantine zijn gesloten tijdens de trainingstijden. Aan spelers/speelsters wordt 
gevraagd, zich thuis reeds om te kleden, thuis ook (preventief) gebruik te maken van het toilet. 
Grondig de handen te wassen alvorens men vertrekt naar de training. Douchen na de training, 
behoort dus ook  niet tot de mogelijkheden. Mocht onverhoopt toch gebruik gemaakt moeten 
worden van het toilet, dan beschikt één van de verenigingsvertegenwoordigers over een sleutel om 
toegang te verschaffen tot een toilet. We willen dit echter tot een minimum beperken vandaar het 
vriendelijke doch dringende verzoek om vooraf thuis te toiletteren. 
 
6. Niet naleven van geldende afspraken en aanwijzingen 
Aan een ieder de vraag de regels zoals die zijn opgesteld na te leven. Voor onze jeugd zal dat soms 
best lastig zijn in deze bijzondere tijd. Aan ouders en verzorgers van onze jeugdleden de vraag vooraf 
goed te bespreken/aan te geven bij hun kinderen wat van ze verwacht wordt. 
Op het sportpark zullen trainers en verenigingsvertegenwoordigers toezien op het feit dat de regels 
nageleefd worden. Mocht echter geconstateerd worden dat een speler/speelster, ondanks 
herhaaldelijk waarschuwen, bewust de regels overtreedt, dan behouden wij ons als vereniging het 
recht voor deze leden de toegang tot het sportpark te ontzeggen. Hij/zij zal dan van de training 
worden verwijderd en vervolgens zal worden besproken onder welke voorwaarden iemand weer 
terug kan keren om te trainen. Wij hopen, en gaan ervan uit, dat het zover niet hoeft te komen. 
Laten we dankbaar gebruik maken van de mogelijkheid die ons wordt geboden. Om dit voort te 
mogen zetten wordt van ons allemaal de inspanning verwacht om de regels na te leven. 
  
7. Niet leden 
Omdat nog niet elke sportaanbieder de mogelijkheid heeft om trainingen te hervatten, ligt er de 
vraag bij de diverse verenigingen om ook niet-leden in de gelegenheid te stellen om mee te trainen. 
Om dit enigszins in goede banen te leiden willen wij u vragen om de desbetreffende personen via 
onderstaand mailadres aan te melden: 
KorfbalDedemsvaart@gmail.com   
Onder vermelding van naam en telefoonnummer (bij belangstellenden beneden de 18 jaar ook de 
leeftijd) van degene die mee wil trainen bij onze vereniging. Er zal vervolgens contact met deze 
persoon worden opgenomen waarbij zal worden meegedeeld op welk moment hij of zij wordt 
verwacht om deel te nemen aan de aangeboden trainingen. Neem deze nieuwe speler dus niet mee 
naar het veld zonder dat hij of zij bericht van ons heeft gehad. 
   
8. Documenten om nader te bestuderen 
Bovenstaande tekst is opgemaakt aan de hand van de protocollen zoals die zijn opgemaakt en 
gepubliceerd door NOC/NSF. 

mailto:KorfbalDedemsvaart@gmail.com
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Voor belangstellenden staan hieronder de links vermeld naar de desbetreffende protocollen. Hierin 
staat uitvoerig beschreven alles wat te maken heeft met de bepalingen en richtlijnen voor 
verenigingen om invulling te geven aan het hervatten van de trainingen.  

 Het volledig uitgeschreven protocol dat is opgemaakt door het NOC/NSF is te lezen door 
onderstaande link aan te klikken. Hierin staan alle regels en voorwaarden waaraan een ieder 
moet voldoen. 
https://nocnsf.nl/sportprotocol  
 

 Voor bestuurders en overige  functionarissen, trainers, begeleiders, sportende jeugd en 
ouders verzorgers zijn posters gemaakt die zijn te lezen aan de buitenzijde van ons 
clubgebouw, achter de ramen geplakt. Het betreft een afdruk van onderstaande links: 
https://nocnsf.nl/media/2705/sportprotocol-poster-bestuurders-lr.pdf  
https://nocnsf.nl/media/2708/sportprotocol-poster-trainers-lr.pdf  
https://nocnsf.nl/media/2707/sportprotocol-poster-sporters-lr.pdf  
https://nocnsf.nl/media/2706/sportprotocol-poster-ouders-lr.pdf  

  
We hopen dat iedere betrokkene mee wil werken om deze aanpak te laten slagen. Het zou jammer 
zijn wanneer door onwelwillendheid de trainingen moeten stoppen.  
Wij hopen op een ieders medewerking hierin. Mocht je vragen hebben mail of bel dan met de 
vereniging ;  info@korfbalavereest.nl   of   0523-616699 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur en trainers Korfbalvereniging Avereest 
 
 
Bijlage:        
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
 
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. 
  
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts; 
 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. 
 Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten laten 

gaan; 
 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; 
 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 
 hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
 was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; was je handen 

met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 
 douche thuis en niet op de sportlocatie; 
 vermijd het aanraken van je gezicht; 
 schud geen handen; 
 kom zeker niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

na de sportactiviteit naar huis 
 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/media/2705/sportprotocol-poster-bestuurders-lr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2708/sportprotocol-poster-trainers-lr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2707/sportprotocol-poster-sporters-lr.pdf
https://nocnsf.nl/media/2706/sportprotocol-poster-ouders-lr.pdf
mailto:info@korfbalavereest.nl

