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Protocol Trainingen 
Covid-19 

Inleiding 

De jeugdleden mogen weer gaan trainen en daar zijn wij ontzettend blij mee! 
De hieronder beschreven richtlijnen komen uit het protocol dat is gemaakt door het KNKV. 
KV ONDO zal deze gaan volgen. 
Elke avond dat er teams trainen zal er ook een ‘coronacoördinator’ aanwezig zijn die erop toeziet 
dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Want we kunnen ons voorstellen dat de jeugd volop wil 
bewegen en dan ben je al gauw (te) dicht bij elkaar. 

Algemeen 

Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in twee leeftijdsgroepen: een leeftijdsgroep tot en 
met 12 jaar en een leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar;  
Deze leeftijdsregels van het RIVM zijn absoluut. Het kan dus zo zijn dat van sommige teams 
bepaalde kinderen niet - of niet op dezelfde manier - mogen meetrainen. Spelers van zowel de A-, 
B- en C-jeugd worden geadviseerd om een legitimatiebewijs (indien in bezit) mee te nemen naar 
de training. Er kan door de gemeente gehandhaafd worden. 

Leeftijdscategorie t/m 12 jaar 

• Op een korfbalveld van 40 x 20 meter zijn maximaal 20 spelers;  
• De trainingen per veld starten op verschillende tijden, bijvoorbeeld om de 20 minuten en 
eindigen daarmee ook in dit ritme; 
• Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan;  
• Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;  
• De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar. 

Leeftijdscategorie 13 t/m 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 40 x 20 meter zijn maximaal 16 spelers;   
• 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;  
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Voor de jeugdleden 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°); 
• Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid; 
• Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt; 
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie; 
• Schud geen handen; 
• Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal: drink alleen uit je EIGEN 
BIDON! 
• Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet; 
• Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden; 
• Verlaat direct na het sporten de accommodatie; 
• Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op. 

Voor ouders/verzorgers 

• Meld je kind(eren) tijdig aan of af voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden 
met de toestroom; 
• Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden; 
• Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen 
gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) 
eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer; 
• Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens 
als na de training van je kind(eren); 
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training; 
• Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit 
moment zo kort mogelijk is. 
 


