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1. Algemene richtlijnen 
 

De uitwerking van de algemene richtlijnen als hieronder aangegeven is gebaseerd op de aangegeven regels van 
het kabinet in combinatie met het RIVM. 

De nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM (bekendgemaakt op 21 april jl) zijn voor het gebruik van de 
sportaccommodaties leidend. Voor de verdere praktische toepassing van de richtlijnen dienen de 1,5 meter 
maatregelen vanuit de verschillende landelijke sportbonden gevolgd te worden en is daarnaast gebruik 
gemaakt van: 

• Korfbal specifiek protocol versie 24 april 

• Protocol verantwoord sporten vanaf 29 april 2020 Ridderkerk 

• Q_A-sport_na_28_april, opgesteld door de VSG. 

• 200421_Factsheet_NKC_Maatregelen_verlengd_RGB_A4 

Buitensport: 
De sportparken / sportfaciliteiten mogen  per 29 april opengesteld voor gebruik zoals bedoeld in de nieuwe 
richtlijnen ( < 12 jaar; onder begeleiding zijn onderlinge potjes toegestaan, inclusief trainen, kantine en 
kleedkamers gesloten, geen ouders langs de lijn) (13 – 18jaar; alleen trainen onder begeleiding met 
inachtneming van de 1,5 meter maatregel, kantine en kleedkamers gesloten, geen ouders langs de lijn) (> 18 
jaar; sporten niet toegestaan). Vanaf 11 mei is het tevens toegestaan voor senioren om te sporten. 

 

Jongeren tot en met 18 jaar mogen gewoon sporten in de buitenlucht 
Hierbij gelden de volgende restricties: 

• Afstand houden ten opzichte van trainers onderling 

• Partijvormen zijn mogelijk, enkel niet tegen andere verenigingen 

• Geen afstand houden tot elkaar 

• Bij een uitleg op afstand van trainers onderling zijn eigenlijk alle oefeningen mogelijk 

Dit geldt voor de leeftijden van de kangoeroes, F-jes, E’s, D’s, C’s, B’s en A’s. 

 

Senioren, G’s en Jeu de boules morgen vanaf 11 mei sporten in de buitenlucht 
Hierbij gelden de volgende restricties: 

• Afstand houden ten opzichte van trainers onderling 

• Afstand houden met je medespelers 

Trainen van een groep op afstand vraagt creativiteit van de trainers en discipline van trainers en spelers, 
bijvoorbeeld 

o Doorloopballen vanuit de steun kunnen niet, doorlopers uit de ruimte kunnen wel 

o Onderlinge partijvormen kunnen niet 

Dit geldt voor alle seniorenteams en de G’s, Combifit en jeu de boules. Voor de Jeu de Boules is daarnaast een 

eigen protocol opgezet, zie Hiervoor bijlage 1. 
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2. Algemene afspraken 
 

Om weer te kunnen sporten zijn er verschillende type afspraken benodigd.  

• Blijf thuis bij: 
o Neusverkoudheid 
o Loopneus 
o Niezen 
o Keelpijn 
o Lichte hoest 
o Verhoging (vanaf 38 graden) 

• Belangrijk: als je verkoudheidsklachten met koorts hebt en/of benauwdheid, moet iedereen in het 
huishouden thuisblijven.  

• We trainen in KCR tenue, dus wedstrijdshirt of inschietshirt c.q. 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  

• We komen omgekleed in clubtenue naar de training en douchen doen we thuis. 

• Te laat of te vroeg komen wordt niet geaccepteerd. Als je te vroeg bent wacht je buiten het 
sportcomplex.  

• Iedereen die gaat trainen wast zowel voor als na de training op het sportpark hun handen met zeep. 

• Neem een eigen bidon mee van thuis. 

• Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om zich te kunnen legitimeren 

• Fietsen worden geplaatst in de stalling aan de voorzijde van de Wissel. 

• Voor en na de training worden korf, paal en overige gebruikte materialen ontsmet 

Bij het niet nakomen van deze afspraken is de trainer in overleg met de Corona-verantwoordelijke spelers en 

ouders hierop aan te spreken en in het uiterste geval na overleg met bestuur deelname aan of aanwezigheid op 

het sprotcomplex te ontzeggen. 

Corona-verantwoordelijke 
Tijdens de trainingen is een corona-verantwoordelijke aangewezen, waar ouders, trainers en spelers terecht 

kunnen met vragen ed. Deze verantwoordelijke is herkenbaar aan een geel hesje. Deze is tevens eerste 

aanspreekpunt voor eventuele vragen die op dat moment vanuit gemeente of handhaving worden gesteld.  

Deze coördinatoren zijn o.a. Jos de Vos, Bert van der Maaten, Dirk Belder, Martijn Gorter en bij de Jeu de 

Boules Kok v.d. Broek, Ab Vogel en Hans Nicodem. 

Vanuit bestuur zijn dit Erik de Vries of Martijn Klootwijk.   

Benodigde materialen 
• afzetlint, routemateriaal 

• desinfectie voor materiaal 

• zeep 

• papieren handdoeken 

• papieren doeken 

• prullenbak 

• schoonmaak voor toiletgroep 

• toegang tot AED → in het clubhuis, Coronaverantwoordelijke heeft een sleutel 

• toegang tot EHBO → in het clubhuis, Coronaverantwoordelijke heeft een sleutel 
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Afspraken met ouders 
Wegbrengen en ophalen is uiteraard geen probleem, liefst op de fiets. Daarnaast gelden altijd de regels van 1,5 

meter afstand en niet meer dan 3 personen bij elkaar. Deze afspraken gelden voor nu tot en met 1 juni 2020. 

Afspraken om te kunnen gaan sporten 

• 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. 

• 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. Schoonmaak van sanitair zal 

dagelijks en indien noodzakelijk frequenter plaatsvinden.  

• De groepen trainen per leeftijdsgroep op de nieuw afgesproken tijden. Hierbij hanteren we tot en met 

1 juni de indeling van seizoen 2019-2020. 

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

tekening.  

• Alle spelers vertrekken via het hoofdterras, waar een plaats is om op ouders te wachten.  

• Hierbij is geen contact met andere groepen, die ook 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 wegbrengen gebeurt via de voorzijde, waarbij de looproute voor wegbrengen is: 

o langs de hoofdingang 

o richting hoofdveld 

o vervolgens langs het hoofdveld naar het trainingsveld. Voor de momenten dat er reeds 

trainen gegeven wordt gebruik je de ingangen van het veld bij je trainingslocatie. 

• Het ophalen geldt de route van: 

o via de voorzijde van het terras 

o langs de hoofdingang 

o langs de wissel naar de parkeerplaats of fietsenhok 

 

Jeu de Boules 
Voor de Jeu de Boules gelden uiteraard dezelfde afspraken zoals hierboven genoemd in de algemene richtlijnen 

en algemene afspraken. Daarnaast heeft de Jeu de Boules een eigen , zie bijlage 1.  
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Veld 1 Veld 2 en 3 Veld 4 en 5

Maandag F E

A

Dinsdag D C 

B 6 en 7

1 t/m 3

Woensdag G F E

Combifit A 4 en 5

8 t/m 10

Donderdag D C

B 6 en 7

1 t/m 3

3. Looproute en verzamelen en ophalen  

 

 

 

 

Er worden twee looproutes onderscheiden die de sporters naar de verzamelplaats en de betreffende 

velden leiden. Overall geldt dat we rechts aanhouden met een ronde tegen de klok in. 

Heenweg 

Volg de rode route en wacht op de verzamelplaats tot het moment dat de trainer aangeeft dat het 

veld beschikbaar is.  

Terugweg 

Volg de blauwe route naar de verzamelplaats voor vertrekken. En loop via de blauwe lijn naar 

fietsenstalling of parkeerplaats.  

 

Route Jeu de boules  

De looproute van de Jeu de Boules is gelijk aan de rode route voor de heenweg en de blauwe route 

voor de terugweg, waarbij vanaf de verzamelplaats naar de velden van de jeu de boules wordt 

gelopen. Bij vervoer per fiets wordt deze gestald in de fietsenstalling.   
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Veld 1 Veld 2 en 3 Veld 4 en 5

Maandag F E

A

Dinsdag D C 

B 7 en 8

1 t/m 3

Woensdag G F E

Combifit A 5 en 6

9 t/m 11

Donderdag D C

B 7 en 8

1 t/m 4
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4. Trainers en materiaal 
 

De trainers brengen en halen hun spelers naar de afgesproken plaats en wachten daar totdat alle spelers zijn 

opgehaald. 

F,   ca 25:   Wesley, Bo, Ryan, Martijn, Rosa, Paulien, Anneliese. 

F4 zijn de oudste kangoeroes die op woensdag meetrainen 

E,   ca 25:   Daan, Mimi, Joke, Daphne, Christy, Vera, Lisa 

D,   ca 40 :  Michelle, Sabine, Jack, Noël, Harry, Twan, Jasper, Thomas 

C,   ca 40 :  Patricia, Gabie, Isabelle, Joris, Astrid, Merel, Stefanie, Marco 

B,   ca 30 : Rens, Anneliese, Thomas,  Reno, Jordi, Pien, Dennis, Terry (di) 

A,   ca 30 : Peter, Craig, Lisa, Marian (wo), Terry (wo), Kaj (ma)? 

Senioren  8,9,10 ca. 30  :  Isabel, Gerard, Joke, Marianne, Michel en Marieke (aanvoerders) 

Senioren 6,7  ca 20 : Albert, Kirsten, Marieke, Rick (aanvoerders 6 en trainers 7) 

Senioren 4, 5 ca 20 : Almar, Gerben 

Senioren 1,t/m 3 ca 30  Dennis en Terry 

Combifit  ca 15  Wouter, Dirk 

G’s  ca 10  Kitty, Jacqueline, Karin, Sylvia 

Indien je als trainer niet aanwezig kan zijn, zoek je vervanging en stem je dit af met de TC-coördinator.  

 

Gebruik sportmateriaal F tot en met de A’s en G’s 
Alleen de trainers zijn verantwoordelijk voor het klaarzetten en opruimen van al het materiaal. Hierbij geldt 

dat het materiaal dat voor de training gepakt is, reeds is ontsmet, maar dat na de training het materiaal ook 

ontsmet moet worden. Het gebruik van hesjes is niet toegestaan. 

Het opruimen van het materiaal gebeurt op dat moment dat de kids of zijn opgehaald. Bij voldoende 

begeleiding is er de mogelijkheid om een aantal trainers te gebruiken voor begeleiding bij het verzamelpunt, en 

een aantal voor het opruimen en ontsmetten van het materiaal.  

In overleg met de volgende groep kan materiaal worden hergebruikt  

Gebruik sportmateriaal senioren en Combifit 
Alleen de trainers in combinatie met een 3-tal senioren zijn per groep verantwoordelijk voor het klaarzetten en 

opruimen van al het materiaal. Hierbij geldt dat het materiaal dat voor de training gepakt is, reeds is ontsmet, 

maar dat na de training het materiaal ook ontsmet moet worden. Het gebruik van hesjes is niet toegestaan. 

In overleg met de volgende groep kan materiaal worden hergebruikt.  
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5. Aangepast schema trainingen ivm Corona gebaseerd op 

verzamelen terras 
 

De kleuren bij de verschillende (leeftijds)groepen geven de plaats aan van verzamelen en vertrekken.  

 

 

In afspraak met TC en trainers is er een mogelijkheid om met duidelijk overleg per leeftijdsgroep facultatief op 
zaterdag te trainen, indien dit binnen de regels en afstemming mogelijk is.  
 

 

Trainen door niet-leden 
Voor niet betrokkenen van KCR is er in de leeftijd van 7 – 10 jaar de mogelijkheid om te kunnen sporten op 

maandag van 18:30 – 19:30 op het hoofdveld. Aanmelden 24 uur van te voren is verplicht via 

info@kcrkorfbal.nl .  

Voor niet betrokkenen volwassenen van KCR is er de mogelijkheid om op maandag gezamenlijk met Combifit te 

kunnen sporten. Aanmelden 24 uur van te voren is verplicht via info@kcrkorfbal.nl .  

Voor niet betrokkenen van KCR is er in de leeftijd van 11 – 18 jaar de mogelijkheid om op donderdag te kunnen 

sporten van 18:30 – 19:30 op het hoofdveld. Aanmelden 24 uur van te voren is verplicht via info@kcrkorfbal.nl  

  

Maandag: Looproute heen Looproute terug

18:00 – 19:00 F1 – F3, velden 2 en 3. Wegbrengen om 17:50  ophalen om 19:10 Palen en korven opzetten en opruimen

18:30 – 19:30 E1 - E4, velden 4 en 5. Wegbrengen om 18:20  ophalen om 19:40 Palen en korven opzetten en opruimen

20:00 – 21:00 A1 – A3, velden 2 en 3. Verzamelen om 19:45  vertrekken ca 21:15 Palen en korven opzetten en opruimen

Dinsdag:

13:30 – 15:30 Jeu de Boules Verzamelen om 19:15  vertrekken om 20:45

18:00 – 19:00 D1 t/m D4, velden 2 en 3. Wegbrengen om 17:50  ophalen om 19:10 Palen en korven opzetten en opruimen

18:30 – 19:30 C1 t/m C4, velden 4 en 5. Wegbrengen om 18:20  ophalen om 19:40 Palen en korven opzetten

19:15 – 20:15 B1 t/m B3, velden 2 en 3. Verzamelen om 19:00  vertrekken om 20:30 Palen en korven opzetten

20:00 – 21:00 Sen 7 en 8, velden 4 en 5. Verzamelen om 19:45  vertrekken om 21:15 Palen en korven opruimen

20:30 – 21:45 Sen Sen 1 t/m 4, velden 2 en 3. Verzamelen om 20:15  vertrekken om 22:00 Palen en korven opruimen

Woensdag:

18:00 – 19:00 F1 t/m F3 en F4 velden 2 en 3. Wegbrengen om 17:50  ophalen om 19:10 Palen en korven opzetten en opruimen

18:30 – 19:30 E1 t/m E4, velden 4 en 5. Wegbrengen om 18:20  ophalen om 19:40 Palen en korven opzetten en opruimen

19:00 – 20:00 G’s, veld 1. Verzamelen om 18:40  vertrekken om 20:20 Palen en korven opzetten

19:30 – 20:30 A1 t/m A3, velden 2 en 3. Verzamelen om 19:15  vertrekken om 21:10 Palen en korven opzetten

20:15 – 21:15 Sen 5, 6, velden 4 en 5. Verzamelen om 20:00  vertrekken ca 21:30 Palen en korven opzetten en opruimen

20:30 – 21:30 Combifit, veld 1. Verzamelen om 20:15  vertrekken om 21:45 Palen en korven opruimen

20:45 – 21:45 Sen 9 t/m 11, velden 2 en 3. Verzamelen om 20:30  vertrekken om 22:00 Palen en korven opruimen

Donderdag:

18:00 – 19:00 D1 t/m D4, velden 2 en 3. Wegbrengen om 17:50  ophalen om 19:10 Palen en korven opzetten en opruimen

18:30 – 19:30 C1 t/m C4, velden 4 en 5. Wegbrengen om 18:20  ophalen om 19:40 Palen en korven opzetten

19:15 – 20:15 B1 t/m B3, velden 2 en 3. Verzamelen om 19:00  vertrekken om 20:30 Palen en korven opzetten

19:30 – 21:30 Jeu de Boules Verzamelen om 19:15  vertrekken om 20:45

20:00 – 21:00 Sen 7 en 8, velden 4 en 5. Verzamelen om 19:45  vertrekken om 21:15 Palen en korven opruimen

20:30 – 21:45 Sen Sen 1 t/m 4, velden 2 en 3. Verzamelen om 20:15  vertrekken om 22:00 Palen en korven opruimen

Zaterdag:

14:30 – 16:30 Jeu de Boules Verzamelen om 14:15  vertrekken om 16:45
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Bijlage 1: Protocol Jeu de Boules 
 

 


