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1. Algemeen 
 

Dit document is een aanvulling op het document trainen in Coronatijd juni 2020. 

Hierin wordt vooral ingegaan op de nieuwe regels en protocollen die naast de eerder gebruikte 
algemene richtlijnen als hieronder aangegeven is gebaseerd op de aangegeven regels van het kabinet 
in combinatie met het RIVM. 

De richtlijnen vanuit het RIVM 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: 

• het protocol 'Verantwoord sporten', NOC*NSF, vrijdag 14 augustus  

• lijst met antwoorden op veel gestelde 'coronavragen' opgesteld door verschillende 
sportbonden. 

• Het KNKV heeft de vragen en antwoorden, die met het oog op de aankomende 
(oefen)wedstrijden en veldcompetitie relevant zijn voor korfbalverenigingen, 
https://www.knkv.nl/faqcorona. 

• Korfbal specifiek protocol versie 24 april 

• Protocol verantwoord sporten vanaf 29 april 2020 Ridderkerk 

• Q_A-sport_na_28_april, opgesteld door de VSG. 

  

https://www.nocnsf.nl/sportprotocol
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.knkv.nl%2Ffaqcorona&data=02%7C01%7Cm.klootwijk%40breda.nl%7Cb9281c0b30e843c5456808d8451cb83c%7C92020df4c9e7400fb20237754484ef2e%7C0%7C0%7C637335336948018799&sdata=uHKqjsYIQXOH4hiZqwdEVTtxb0ZhRyAXbHmE%2FLBid8o%3D&reserved=0
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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. 

• Iedereen desinfecteert of wast zijn handen bij aankomst op het sportpark. Voor trainingen 

geldt dat voor en na de training handen worden gewassen met zeep. 

• Neem een eigen bidon mee van thuis. 

• Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om zich te kunnen legitimeren 

• 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 wedstrijden en op  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 herkenbaar aan een geel of oranje hesje, of een gele aanvoerdersband met 

C.  

 

Fietsenstalling 

Vanaf 21 augustus 2020 mogen fietsen, scooters etc. alleen gestald worden in de stalling aan het 

begin van het sportpark.  
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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. Aanvulling algemene Coronaregels  

a. Trainingsavonden 
 

 

 

 

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.  

Ouders mogen tijdens de trainingen met in achtneming van de regelgeving net als bij wedstrijden 

buiten het veld op 1,5 trainingen bijwonen of plaatsnemen op het terras.  

Het trainingsschema opgesteld door TC wordt hierbij gehandhaafd en hiervan wordt enkel in overleg 

afgeweken.  
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Kleedkamers en douchen 

Op trainingsavonden is het gebruik van kleedkamers en douches mogelijk met in achtneming van de 

regels van het RIVM. Hierbij geldt kleedruimtes met 1,5 meter afstand en douchen met maximaal 4 

mensen tegelijk, die aan deze regel moeten voldoen. 

Kleedkamers dames → 3 en 4, bij drukte ook kleedkamer 1 
Kleedkamers dames → 5 en 6, bij drukte ook kleedkamer 2 
 

 

b. Wedstrijddagen 
 

Op wedstrijddagen verwachten we naast onze eigen leden tevens tegenstanders, scheidsrechters, 

beoordelaars en toeschouwers.  

Omdat er een registratieplicht geldt voor wat betreft bezoekers van de accommodatie vragen wij aan 

de bezoekende verenigingen bij aankomst een lijst te ontvangen met daarop vermeld alle personen 

in de groep: 

• naam 

• telefoonnummer 

• e-mailadres 

• toestemming voor het opslaan van deze gegevens voor 2 weken.    

Van (meereizende) toeschouwers zullen wij zelf aan de bar de gegevens vragen. Wij moeten immers 

in geval van een besmetting of bij controle door de gemeente Ridderkerk een lijst kunnen 

overleggen. Deze lijsten zullen 14 dagen na afgeven van gegevens vernietigd worden, wanneer deze 

niet nodig blijken te zijn. 

 

Looproute 

Er zullen rondom het clubhuis looplijnen worden gecreëerd. Hou je hier strikt aan. Je zult merken dat 

de hoofdingang gesloten is van buitenaf. Dit is wel de uitgang na toiletbezoek. De lange gang vanaf 

het terras (tussen keuken en sporthal) is eenrichtingsverkeer richting toiletten en kleedkamers. 

De eerste openslaande terrasdeur is een ingang voor het clubhuis. Hierna kun je bestellen aan de 

bar. Wanneer je drankjes bestelt, kun je met je bestelling door de tweede openslaande terrasdeur 

naar buiten. Wanneer je eten besteld hebt, kun je plaatsnemen in onze ‘wachthoek’. Dat is het 

gedeelte aan de kopse kant van de bar, de ‘discovloer’. Wanneer je bestelling klaar is, kun je door de 

zijdeur naar buiten. (Dit is alleen een uitgang).  

Toegang Clubhuis 

De tafels en stoelen in het clubhuis worden zaterdag overdag niet gebruikt. Het clubhuis is dan 

alleen voor verkoop van eten en drinken geopend.  

 

Entree 

Bij het betreden van het terrein moet je je handen reinigen. Het verzoek is om dit gedurende je 

verblijf regelmatig te doen. Zodra je het clubhuis betreedt zal worden gevraagd om je gegevens. Dit 
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zijn we verplicht op dagen met zoveel bezoekers. We rekenen op je medewerking. 

 

Terras 

Wanneer je iets eet of drinkt moet dat buiten op het terras zittend genuttigd worden. We breiden 

het terras zoveel mogelijk uit, zonder de looplijnen te storen. Er mag in geen geval met meubilair 

worden geschoven. Aan een picknicktafel mogen maximaal 4 personen plaatsnemen.  

 

Minder glaswerk 

Op enkele speciaalbieren na zal bier op zaterdag vooral in plastic bekers worden getapt. De koffie 

wordt in karton geschonken. Buiten zullen kratten en dienbladen worden neergezet waar lege flesjes 

en glazen neergezet kunnen worden. 

 

Coaches, reserves en verzorging en bespreking 

Voor coaches, verzorgers en reserves gelden de RIVM regels van 1,5 meter afstand onderling.  

Hoofdveld: De spelers die niet in de dug-out plaats kunnen nemen worden verzocht op afstand 

achter de boarding of naast de dug-out vlak voor de boarding plaats te nemen. Aan deze zijde is het 

voor publiek niet toegankelijk. 

Overige velden: De spelers die niet in de dug-out plaats kunnen nemen worden verzocht op afstand 

aan de overzijde van het veld plaats te nemen. (Dit omdat toeschouwers niet op het veld mogen en 

er anders te weinig ruimte voor publiek is) 

Teambespreking is voor junioren en senioren niet mogelijk in kleedkamers of clubhuis.  

 

Kleedkamers en douchen 

Op wedstrijddagen is het voor onze leden als onze gasten niet mogelijk om gebruik te maken van de 

kleedkamers. We verzoeken onze gasten omgekleed op ons sportpark te verschijnen.  

 

 

c. Uitwedstrijden 
 

Bij uitwedstrijden verzamelt het team bij het clubhuis of op de parkeerplaats met in achtneming van 

de 1,5 regelgeving. Vervoer kan indien spelers dat akkoord vinden plaatsvinden door met elkaar mee 

te rijden. KCR neemt hierbij het advies van de KNKV over om net als in het OV vanaf 13 jaar 

mondkapjes te dragen. Dit is wel de verantwoordelijkheid van de individuele spelers.  

 

d. Jeu de Boules 
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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 afspraken, zie bijlage 

1.  

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.  

 

  



 
 

9 
 

 

Bijlage 1: Protocol Jeu de Boules 
 

 


