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Covid-19 maatregelen korfbalvereniging Avereest 
 
Per 1 juli is Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar meer ruimte met specifieke regels gegaan. Omdat 
we nog steeds te maken hebben met het coronavirus, COVID-19 zijn er regels opgesteld voor binnen en buiten. 
Voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar het niet mogelijk is de 1,5 meter 
afstand te respecteren, tijdelijk/zo kort mogelijk hiervan af te wijken. Tijdens training en wedstrijden hoeft er geen rekening 
gehouden te worden met de 1,5 meter regel. Dit geldt alleen binnen het veld. Buiten de lijnen (dug-outs etc.) en de rest van 

het terrein, geldt voor 18 jaar en ouder de onderlinge 1,5 meter afstand. Op basis van de regels van de Rijksoverheid, 
hygiënerichtlijnen van het RIVM en het landelijke Sportprotocol van NOC*NSF heeft korfbalvereniging Avereest 
wederom nieuwe regels opgesteld die op en rondom onze sportaccommodatie gelden. Als iedereen deze 
regels leest, opvolgt, elkaar controleert op handhaving en aanspreekt op eventuele ‘overtredingen’ zorgen we 
met elkaar dat we gezond kunnen blijven sporten. 

Algemeen 
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
(licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor 
iedereen; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
o Als iedereen thuis 24 uur geen klachten meer heeft, ben je weer welkom op onze vereniging; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

• Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 10 
dagen na het laatste contact; 

• Vermijd drukte; 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van personen van 18 jaar en ouder 
(Uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar en huisgenoten); 

• 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 het bezoek aan onze sportlocatie; 

• Vermijd het aanraken van je gezicht; 

• Schud geen handen; 

• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;  
Let op: trainers, begeleiders, vrijwilligers, sporters, ouders/verzorgers, toeschouwers dienen zelf hun (gezondheids)risico te 
analyseren en daarmee te beoordelen of zij zich op de sportlocatie kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de 
bedrijfsarts of je behandelend arts. Ouders/verzorgers informeren hun kinderen over de algemene veiligheids- en 
hygiëneregels en vermelden dat ze altijd de aanwijzingen van de leiding op de sportlocatie dienen op te volgen. 
 
 

Training en wedstrijden 
• Wijs elkaar op het belang van handen wassen en schud geen handen of ander contact met de handen;  

• Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale 
sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;  

• Zorg ervoor dat er buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact 
is zoals tijdens het vieren van overwinningsmomenten of tijdens een wissel;  

• Het aantal sporters en trainers/coaches/begeleiders per sportactiviteit is niet groter dan noodzakelijk voor de 
sportactiviteit;  

• Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met een vaste trainingspartner;  
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• In de dug-outs is, indien 18+ maximaal plek voor 2 personen per dug-out. Bij wedstrijden worden er extra stoelen 
en/of bankjes geplaatst waar coaches/begeleiders en/of (wissel)spelers plaats kunnen nemen;  

• Neem een bidon mee, drink alleen uit je eigen bidon.  

 
Leeftijdscategorie t/m 12 jaar  

• Trainers/coaches/begeleiders hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar.  
 

Leeftijdscategorie 13 t/m 17 jaar  
• Trainers/coaches/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor 

(veilige) beoefening/begeleiding van de sport. Protocol versie 26 augustus 2020  
 

Leeftijdscategorie 18 jaar en ouder  
• Trainers/coaches/begeleiders houden 1,5 meter afstand tot sporters van 18 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor 

(veilige) beoefening/begeleiding van de sport;  

• Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en 
ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, dit geldt voor de kleedkamers, kantine, maar ook tijdens inlopen 
c.q. warming-up voorafgaand aan de wedstrijd.  
 
 

Op en rond de sportaccommodatie 
Na de fietsenstalling geld op drukke momenten een aangepaste looprichting langs het veld. Ook in het sportcomplex ‘De 
Keet’ worden looproutes aangegeven door middel van pijlen. Houdt ook hier de onderlinge 1,5 meter afstand. Op meerdere 
plekken is het mogelijk om je handen te ontsmetten waaronder bij de ingang van het terrein. Maak hier ook gebruik van. 
Geforceerd stemgebruik of zingen op het terrein is niet toegestaan. Er is een Corona Coördinator aanwezig. Deze houdt 
toezicht op het veilig gebruik van de accommodatie en draagt zorg voor een correct opvolgen van de regels voor, tijdens en 
na de activiteiten op de accommodatie. 
 

Support 
Iedereen is welkom om te komen kijken. Er wordt geen gezondheidscheck gedaan. Van achter de hekken rond het 
kunstgrasveld kan er naar de wedstrijd of training worden gekeken. Houdt rekening met de eerdergenoemde regels en let 
op elkaar. 
 

Kantine 
De kantine is tijdens de wedstrijden geopend. Voor binnenkomst dienen handen ontsmet te worden en houdt ook hier de 
1,5 meter afstand. Bij binnenkomst dienen contactgegevens achtergelaten te worden waarbij je gelijk toestemt tot 
verwerking en overdracht van de gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek 
door de GGD. Gegevens worden na 14 dagen vernietigd. We vragen je om onderstaande te noteren: 

• Volledige naam; 

• Datum en aankomsttijd; 

• Telefoonnummer. 
 

Kleedkamers 
Indien mogelijk; kleed en douche zoveel mogelijk thuis. De kleedkamers kan tot de leeftijd van 18 jaar normaal gebruikt 
worden. Personen van 18 jaar en ouder dienen ook in de kleedkamers en doucheruimtes 1,5 meter afstand te houden. 
Hierbij geldt; 

• Maximaal 6 personen per kleedkamer 

• Maximaal 2 personen tegelijk douchen 
 

Toilet 
Het toilet is beschikbaar voor gebruik. Gebruik deze ruimte alleen in uiterste noodzaak. Ga zoveel mogelijk thuis naar het 
toilet. Indien er iemand in het voorportaal van de toiletten aanwezig is, wacht dan even tot deze en het toilet weer vrij is. 

 
Vervoer van of naar een sportactiviteit en/of wedstrijd 

U voor de vereniging in de auto zit met mensen uit een ander huishouden is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen 
tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook indien zij niet tot hetzelfde huishouden horen. Als u in uw auto 
rijdt met mensen uit uw eigen huishouden hoeft u geen mondkapje te dragen. 
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Tot slot 
 
Bovenstaande tekst is opgemaakt aan de hand van de protocollen tot en met 10 augustus zoals die zijn opgemaakt en 
gepubliceerd door NOC/NSF. 
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 eenieder 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 en / of wedstrijden moeten stoppen.  
Wij hopen op een ieders medewerking hierin en wensen je veel plezier bij onze vereniging. 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 
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