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Coronamaatregelen Trainingen leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar 
 
• De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden;  
• Op één korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 16 spelers;   
• Er mogen maximaal 3 velden tegelijkertijd gebruikt worden;  
• De trainingen per veld starten op verschillende tijden, bijvoorbeeld om de 20 minuten en 

eindigen daarmee ook in dit ritme;  
• De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.  
 
Attributen en voorwerpen  
• Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) 

wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel;  
• De vereniging is verantwoordelijk voor de reiniging met desinfectiemiddel;  
• Laat iedereen zijn of haar eigen bidon meenemen en alleen daaruit drinken.  
  
Accommodatie  
• Laat iedereen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar de trainingsaccommodatie komen. 

Daarbij is het advies om, indien mogelijk, de fietsenstalling in zones op te delen. Laat 
ouders/verzorgers direct na het afzetten (de ingang van) de sportaccommodatie weer verlaten;  

• Werk met verschillende start- en eindtijden van trainingen, zodat gelijktijdig verkeer van 
komende en vertrekkende personen voorkomen wordt;  

• Laat spelers maximaal 10 minuten voor aanvang van de training op de sportaccommodatie 
komen;  

• Laat sporters en trainers direct na het sporten de accommodatie verlaten;  
• Maak, waar mogelijk gebruik van een aparte ingang en aparte uitgang om de sportaccommodatie 

te betreden. Anders dienen er verschillende paden te worden aangewezen om te voorkomen dat 
mensen binnen 1,5 meter elkaar moeten passeren;  

• Geef binnen de sportaccommodatie via bewegwijzering gescheiden looproutes van en naar het 
korfbalveld aan;  

• Laat de kinderen en jongeren voor en na de training de handen wassen/ desinfecteren conform 
de richtlijnen van het RIVM;  

• Plaats op meerdere plekken op de sportaccommodatie desinfectiemiddelen voor sporters en 
coaches. Gebruik papieren handdoekjes en leeg regelmatig de prullenbakken;  

• Laat sporters, coaches en begeleiders zich thuis omkleden en douchen;  
• Sluit in het club- en kleedgebouw de kantine, het terras, kleedkamers, douches en overige 

ruimtes. Toiletten zijn enkel in uiterste nood beschikbaar, via de Corona-coördinator;  
• Laat te gebruiken deuren gedurende de trainingsmomenten zoveel mogelijk open staan.  
 
Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar  
• Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen;  
• Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;  
• Train zoveel mogelijk in vaste tweetallen;  
• Train met één tweetal de gehele training in dezelfde ruimte met dezelfde materialen;  
• Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te 

hanteren. Spreek kinderen aan wanneer ze zich niet aan de regels houden;  
• Laat kinderen niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze direct 

na afloop vertrekken;  
• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;  
• Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training 

gedesinfecteerd worden.  
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
• 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; 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-

19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

• Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis; 

• 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 elleboog 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 niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

daarna naar huis. 
 
Aanvullend voor sporters  
• Meld je tijdig aan voor de trainingen, zodat we rekening kunnen houden met het aantal 

kinderen;  
• Informeer je van tevoren over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat je altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgt; 
• Houd 1,5 meter afstand;  

• Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;  

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie;  

• Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en 

bidons;  

• Reis alleen of kom met personen uit je huishouden;  
• Indien je gebracht moet worden, reis zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de 

sportaccommodatie;  
• Je ouder/verzorger heeft geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens 

als na de training;  
• Ga direct na de training naar huis. 


