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COVID-19 plan trainingen veldkorfbal Senioren KV Atlas 

 
 
Dit protocol is mede afgeleid van het volgende document: Protocol verantwoord 
sporten van NOC*NSF: protocol-verantwoord-sporten-v030321.pdf 
 
Bestemd voor: 
 
Alleen voor trainingsavonden. (Wedstrijden onder auspiciën van de bond zijn niet 
toegestaan.) Dit document geldt alleen voor senioren en hun trainer(s). 
 
Locaties: 
 
Sportaccommodatie KV Atlas. Zuidwateringstraat 5 in Ritthem. 
 
 
Gewenste datum van aanvang: Maart 2021 
 

Trainingstijden en max. aantal sporters incl. trainers: 
 

A) Iedere maandag van 19.00 tot 20.30 uur. 
Max aantal sporters en trainers is 16 

B) Iedere woensdag van 19.00 tot 20.30 uur. 
Max aantal sporters en trainers is 16 
 

N.B. Zolang de avondklok van toepassing is dienen de trainingen ten laatste om 
20:30 uur geëindigd te worden zodat eenieder tijd heeft om op tijd thuis te 
geraken. 

 
 

A) Regels t.a.v (de beperkingen) van de accommodatie. 
 
 

● Toeschouwers zijn niet toegestaan op de accommodatie. Eenieder heeft 
het recht om deze weg te sturen. 
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● De kleedkamers en de douches kunnen niet worden gebruikt. 
● De kantine blijft dicht. 
● De WC’s kunnen eventueel gebruikt worden. Hiervoor gelden de volgende 

regels: 
 

o Deur vanuit de hal naar de WC dicht = WC bezet. Wachten! Afstand 
houden wanneer je elkaar passeert! 

o Deur open = Je kunt naar binnen gaan en doet de deur dicht. 
 

● Kom zoveel mogelijk alleen naar de accommodatie. Wanneer er samen 
gereisd wordt door personen die niet tot een gezin behoren draagt 
eenieder die ouder is dan 13 jaar een mondkapje in de auto. 

● Loop niet onnodig naast en door elkaar op de accommodatie. 
● Zorg dat er altijd een EHBO-koffer (Hetzij in de hal van de kantine hetzij in 

het materialenhok.) toegankelijk is. 
● Er wordt alleen getraind in groepsverband met senioren korfballers tot 27 

jaar. 
● De senioren korfballers ouder dan 27 jaar trainen zelfstandig in vaste 

tweetallen zonder coach of trainer. De tweetallen zijn herkenbaar middels 
een hesje of lintje.  

 

B) KV Atlas veiligheid- en hygiëneregels 

1. Algemene RIVM veiligheid- en hygiëneregels regels. 
● Blijf thuis en laat je testen, als je een van de volgende klachten hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).  
● Ga direct naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan. 
● Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten; Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 
weer sporten en naar buiten.  

● Was je handen vaak met water en zeep of desinfecteermiddel. Ook juist 
voor en na het sporten. 

● Blijf thuis als iemand in jouw huis positief getest is op het coronavirus 
(COVID-19); Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het 
laatste contact. 

● Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
● Schud geen handen.  
● Voor het sporten dient er bij voorkeur een mondelingen 

gezondheidscheck plaats te vinden door de trainer of iemand anders die 
daarvoor is aangesteld binnen de groep en door de groep. 

● Personen van 18 jaar of ouder houden minimaal 1,5 meter afstand van 
elkaar. 
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● Wie in het buitenland is geweest kan 10 dagen na terugkomst niet komen 
trainen. Ook als je geen klachten hebt. 

 
2.   Veiligheid- en hygiëneregels voor sporters en hun trainer(s) 
● Kom in sportkleding (inclusief sportschoenen) naar de training.  
● Sporters zetten het te gebruiken materiaal gereed, ruimen het op en 

desinfecteren het voor en na gebruik. 
● Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen. 
● Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken en drink hier alleen zelf 

uit. 
● Kom zo kort mogelijk van de aanvang van de training naar de locatie en ga 

onmiddellijk na het einde weer naar huis.  
● Beperking tijdens de trainingen: 

Voor senioren jonger dan 27 jaar: 
o Vanaf 3 maart kan er voor de spelers normaal getraind worden. De 

1,5 meter-regel is niet van toepassing. Onderlinge wedstrijdjes en 
partijvormen zijn toegestaan.  

o De trainer moet nog wel 1,5 meter afstand houden tot de groep. 
Voor senioren ouder dan 26 jaar: 

o Senioren korfballers ouder dan 26 jaar trainen in groepen van max 
2 personen. Deze tweetallen moeten onderling en ten opzichte van 
andere groepen anderhalve meter afstand houden. 

o De tweetallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen. (Incl. 
warming up and cooldown.) 

o Zorg dat voorafgaand aan de training duidelijk is wie in welke groep 
traint en wat de exacte locatie is op het veld voor elke groep. 

o Er wordt geen leiding middels een trainer of coach gegeven aan de 
groep (tweetallen) senioren korfballers ouder dan 26 jaar.  

o De tweetallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door 
middel van hesjes. 
N.B. Vanaf 16 maart mogen sporters ouder dan 26 jaar in groepjes 

van 4 trainen i.p.v 2. 
 

● Wanneer de training is afgelopen moet de 1,5 meter regel wel weer in acht 
gehouden worden door iedereen. 

● Na afloop van de training zorgt de trainer voor het gecontroleerd 
opruimen van het materiaal en het gecontroleerd vertrek naar huis van 
iedere sporter. 
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Handhaving regels: 

- De trainer zorgt ervoor dat iedereen kennisneemt van de regels en dat 
deze worden nageleefd. 

- Indien iemand zich niet aan de regels houdt wordt hij/zij gewaarschuwd en 
kan in het uiterste geval worden weggestuurd. 
 

 
Namens KV Atlas  
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