
Trainingen worden hervat vanaf 29 april. 
 

Met veel plezier kunnen we mededelen dat vanaf 29 april de trainingen bij KCR hervat kunnen worden. Om dit 

mogelijk te maken is er de afgelopen hard gewerkt aan een protocol, wat is opgesteld aan de hand van 

informatie van RIVM, KNKV, gemeente en facet. Zonder naleving van dit protocol is sporten helaas niet 

mogelijk. Het vraagt dus van ons allemaal, maar in het bijzonder van trainers, spelers en ouders een behoorlijke 

dosis discipline.  

Vanwege de geldende regels is het helaas niet mogelijk om alle ploegen op hun vertrouwde dag of tijd te laten 

trainen. Ook zijn er speciale looproutes ontwikkeld om alles in goede banen te leiden. Dit schema gaat uit van 

trainen per leeftijdsgroep seizoen 2019-2020.  

Voor de leeftijdsgroepen F, E en D geldt dat sporten binnen 1,5 meter is toegestaan.  

Voor de leeftijdsgroepen C, B en A kan er enkel worden getraind op 1,5 meter afstand. 

Trainingsschema 
Maandag en woensdag: 
18:00 – 19:00  → F1 – F3, velden 2 en 3.  Wegbrengen om 17:50; ophalen om 19:10 
18:30 – 19:30  → E1 - E4, velden 4 en 5.  Wegbrengen om 18:20; ophalen om 19:40 
20:00 – 21:00  → A1 – A3, velden 2 en 3.  Verzamelen om 19:45; vetrekken ca 21:15 
 
Dinsdag en donderdag 
18:00 – 19:00  → D1 – D4, velden 2 en 3.  Wegbrengen om 17:50; ophalen om 19:10 
18:30 – 19:30  → C1 - C4, velden 4 en 5.  Wegbrengen om 18:20; ophalen om 19:40 
19:30 – 20:30  → B1 – B3, velden 2 en 3.  Verzamelen om 19:20; vertrekken om 20:40 
 
In overleg met Facet en in lijn met de wensen van het kabinet zijn niet leden en niet korfballers in de leeftijd 
van 7 – 10 jaar welkom om te sporten op woensdag van 18:30 – 19:30 uur en in de leeftijd van 11-15 jaar van 
19:00 – 20:00 uur op het hoofdveld. 
 

De kleuren geven de looproutes en verzamelplaatsen aan voor ouders en spelers 

Looproutes en verzamelplaatsen 
Tijdens de aankomst en vertrek hanteren we de volgende looproutes. 



 

Deze looproutes zijn tevens met markering aangegeven op het sportpark. 

Overige belangrijke afspraken 
• We houden ons aan de algemene afspraken van het RIVM, bij verkoudheid komen we niet, bij koorts 

in de familie blijft het hele gezin thuis. 

• Alle spelers zijn op de juiste tijd aanwezig en verzamelen op de voor hen aangewezen locatie. Zie 

tekening.  

• We trainen in KCR tenue, dus wedstrijdshirt of inschietshirt cq trainingspak. 

• We komen liefst per fiets naar KCR en stallen deze in de officiële fietsenstalling, dus niet langs het 

veld. Bij het stallen houden we rekening met de 1,5 meter regel en elkaar  

• Alle spelers verzamelen voor en na training op de verzamelplaats van hun eigen kleur.  

• Hierbij is geen contact met andere groepen, die aan het trainen zijn. We houden ons aan de 

afstandsregels tussen groepen. 

• Ouders mogen wegbrengen en ophalen, maar verblijven tijdens de training niet op het sportcomplex. 

Bij het wegbrengen en ophalen wordt rekening gehouden met de 1,5 meter regel en het maximale 

aantal van 3 personen.  

• Het clubhuis is gesloten, het kopen van drinken of etenswaar is niet mogelijk. De beschikbaarheid van 

EHBO en AED is geregeld via de Corona-verantwoordelijke, die iedere avond aanwezig is en 

herkenbaar is aan een geel hesje.  



• Het complex / De Wissel is enkel open voor het beschikbaar stellen van het benodigde materiaal, een 

sanitaire stop en het vullen van waterflessen. Conform gemeentelijke regels zijn de kleedkamers 

gesloten en omkleden of douchen is niet mogelijk. De zijdeur bij het zij-terras zal open zijn om naar 

binnen te kunnen 

We vragen alle ouders, spelers en  trainers het bijgevoegde protocol te lezen en er naar te handelen.  

Bij vragen kan contact opgenomen worden met de betreffenden TC-coördinator per leeftijdsgroep. 

We kijken er naar uit om binnen de opgestelde regels met elkaar weer aan de slag te gaan! 

 

Het bestuur 


