
 

 

KV Klimop Corona Protocol verantwoord sporten 

mei 2020 
 

We hebben erg veel zin om weer te gaan korfballen en zijn erg blij dat er voor de jeugd wat 

versoepeling van de maatregelen is geboden. Laten we ons met z’n allen goed aan de richtlijnen 

houden, zodat we samen in een veilige omgeving kunnen sporten met zorg voor elkaar. Heel veel 

plezier en goede gezondheid toegewenst. 

Het hieronder beschreven Corona Protocol bestaat uit de volgende punten: 

1. Algemeen 

2. Gedragscode  

3. Corona-Coördinatoren 

4. Accommodatie  

5. Materialen 

6. Trainingen Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar 

7. Trainingen Leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar 

8. Trainingen 19 jaar en ouder 

9. Testen jeugdtrainers 

10. Voor ouders/verzorgers 

11. Meedoen van niet-leden aan de training 

 

 

1. Algemeen 
Zoals eerder aangekondigd gaan we weer starten met de trainingen. Op donderdagavond 30 april is 

voor de eerste trainingsavond voor de jeugd t/m 12 jaar. Vanaf 12 mei gaan ook de trainingen voor 

de jeugd van 13 t/m 18 jaar en korfballers van 19 jaar en ouder in aangepaste vorm weer starten.  

Om veilig te kunnen trainen hebben we een protocol opgesteld. Dit is gebaseerd op de adviezen en 

regelgeving van de Regering, het RIVM, het KNKV, het NOC*NSF en de Gemeente. Volg deze regels 

op, zo verminderen we het besmettingsgevaar!  

Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in drie leeftijdsgroepen: jeugd tot en met 12 jaar, jeugd 

van 13 tot en met 18 jaar en korfballers van 19 jaar en ouder. 

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.  

 

2. Gedragscode 
 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. 

 Schud geen handen. 

 Uitsluitend toegang tijdens de trainingstijd, dus niet rondhangen! 

 Uitsluitend toegang voor het deelnemen aan trainingen. 

 Kom zoveel mogelijk alleen en op de fiets. 

 Geen toegang op het KV Klimop terrein voor ouders of toeschouwers. 

 Op de parkeerplaats aangrenzend aan KV Klimop/NWC is een zogenaamde "Kiss & Ride" zone 

ingericht. Deze parkeerplaats mag dus enkel gebruikt worden om kinderen af te zetten en op te 

halen. Parkeren is hier niet toegestaan. 



 

 

 Het parkeren van auto’s is mogelijk op de parkeerstrook aan de Beatrixlaan. 

 Op het terrein is bewegwijzering aangebracht, deze moet je volgen. 

 De kleedkamers en kantine blijven gesloten.  

 Geen toegang tot het terrein wanneer je daar niet hoeft te zijn. De groepen die bevoegd zijn om 

het terrein te betreden zijn: trainers, trainees, corona coördinatoren en overigen met 

toestemming van het bestuur.  

 In het materiaalhok mogen alleen de trainer en de Corona-Coördinator komen. 

 Blijf op 1,5 meter afstand van de trainer. 

 Wanneer je 13 jaar of ouder bent, houd je ook 1.5 meter afstand van elkaar.  

 De trainers houden 1,5 meter afstand van de spelers en van elkaar. 

 Op de accommodatie is een “Corona-Coördinator” die toezicht houdt en verantwoordelijk is. 

 Voor de E + D geldt: Meld je tijdig af bij de “Corona-Coördinator” wanneer je niet kunt komen 

trainen. 

 Voor C, A en senioren geldt – meld je tijdig af bij de trainer wanneer je niet kunt komen trainen.  

 Neem zelf drinkwater mee, flessen mogen niet gevuld worden in de kantine. 

 Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet. 

 Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden. 

 Wanneer je het sportpark betreedt en verlaat desinfecteer je je handen. Hiervoor staat 

desinfectiemiddel bij de ingang naar het veld. 

 

 

3. Corona-Coördinatoren 
Tijdens elke training zal een Corona-Coördinator aanwezig zijn. Deze is te herkennen aan een geel 

hesje. 

 Jeugd t/m 12 jaar:  Jessie Klinckenberg (06-36169679)  

 Nicole Bruystens (06-38255065) 

 Jeugd 13 t/m 18 jaar:  Anja van Oosterhout (06-51529247)   

 Marjolein Hoeben (06-11407560) 

 Korfballers van 19 jaar en ouder: Erik Swinkels (06-39754560) 

 

De Corona-Coördinator heeft de volgende taken: 

- Zorgt voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen; 

- Houdt het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgt de veiligheid van alle 

betrokkenen; 

- Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, 

zijn de Corona-Coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen 

dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten; 

- Ziet erop toe dat de materialen na de training worden schoongemaakt; 

- Verzamelen afmeldingen voor trainingen en zien erop toe dat er niet te veel kinderen (max. 16 

kinderen voor E, max 20 kinderen voor D) aanwezig zijn;  

- Zorgen ervoor dat trainingen afgezegd worden, wanneer er te weinig kinderen aanwezig zijn 

voor de training; 

 

4. Accommodatie 
We zitten momenteel nog midden in de verbouwing van de kleedlokalen. Daardoor ligt er misschien 

nog wat puin op de grond. Let hierop bij het betreden van de accommodatie. Het is niet toegestaan 

om gebruik te maken van de kantine (Bijv. voor het aantrekken van schoenen, vullen van bidons, 

toilet gebruik) en kleedkamers. 



 

 

 

Aankomst/vertrek 
De poort zal enige tijd voor aanvang van de training open gaan.  Je kunt je fiets op het gras plaatsen 

in de daarvoor afgezette vakken (rechts bij binnenkomst). Er zal ook een routing worden aangegeven 

hoe je de accommodatie op komt, hoe je naar het veld gaat en hoe je de accommodatie verlaat. Dit 

om te voorkomen dat we elkaar tegen komen. Er zal altijd een van de Corona-Coördinatoren 

aanwezig zijn die toezicht houdt en zorgt dat de afspraken worden nageleefd. Dit is in ieders belang 

maar vooral dat van jezelf.  

 Voor aanvang van de training moeten alle trainers en spelers de handen desinfecteren. Hiervoor 

staat desinfectiemiddel bij de ingang naar het veld.  

 We verwachten de spelers maximaal 10 minuten voor aanvang van de training op de 

accommodatie. Iedereen heeft tijdig zijn/haar handig gedesinfecteerd en is op de afgesproken 

starttijd op het veld aanwezig, voor de volgende groep komt. 

 Na het afsluiten van de training moeten alle spelers en trainers hun handen desinfecteren voordat 

zij de accommodatie verlaten. 

 Hoe gezellig het ook is en hoe graag we elkaar allemaal weer willen zien en spreken, kom niet te 

vroeg en ga na de training direct naar huis, buiten de poort gelden nog steeds de regels van max. 

3 personen en op 1.5 meter afstand. De parkeerplaats is openbaar terrein en daar mag en zal 

misschien ook gecontroleerd worden. 

 

 

5. Materialen 
• Voor, tijdens en na de training mogen alleen de trainers in het materialenhok komen.  

• De materialen staan klaar voor aanvang van de training. 

• Mocht de trainer vragen om te helpen met opruimen, dan worden de materialen voor het hok 

neergelegd. Het verdere opruimen zal gedaan worden door de trainers en coördinatoren. 

• Materialen worden voor en na de training gereinigd door de trainers. Ze worden hierbij geholpen 

door de Corona-Coördinatoren.  Korfballers vanaf 13 jaar en ouder kunnen hierbij helpen. 

Hiervoor staat desinfectiemiddel klaar.  

• Wanneer de ballen die gebruikt zijn, dezelfde dag nog voor een andere training gebruikt moeten 

worden, worden deze tussendoor gedesinfecteerd.  

 

 

6. Trainingen Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar 

Algemeen 
• Op een korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 20 spelers; 

• Er mogen maximaal 3 velden tegelijkertijd gebruikt worden; 

• De trainingen per veld starten op verschillende tijden en eindigen daarmee ook in dit ritme; 

• Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan; 

• Indien een kind jonger dan 6 jaar is en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en 

ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één 

ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het 

protocol nageleefd dient te worden; 

• Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig; 

• De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar; 

• De trainers zorgen ervoor dat de materialen voor aanvang van de training klaarliggen 



 

 

 

Trainingstijden 
Om te voorkomen dat er veel kinderen tegelijk aankomen op het korfbalveld, zijn de trainingstijden 

verspreid. We gaan ervan uit dat iedereen komt trainen. Mocht je niet kunnen, meld je van tevoren 

af bij Jessie Klinckenberg (06-36169679) of Nicole Bruystens (06-38255065). 

 

donderdag 
Teams Poort open Aanvang training Afsluiting training Veld 

E3 + E4 18:15 18:30 19:30 1 (voorste deel) 

E1 + E2 18:35 18:50  19:50 1 (achterste deel) 

D1 + D2 18:55 19:10 20:10 2 

7. Trainingen Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar 
Algemeen 
• De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden; 

• Op één korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 16 spelers; 

• Er mogen maximaal 3 velden tegelijkertijd gebruikt worden; 

• De trainingen per veld starten op verschillende tijden en eindigen daarmee ook in dit ritme; 

• Indien een speler of speelster een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en 

ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één 

ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het 

protocol nageleefd dient te worden; 

• De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de spelers en elkaar. 

 

Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar 
• Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen; 

Via onderstaande links kun je voorbeelden vinden over het opzetten van een 1,5 meter training 

o https://dvo-korfbal.nl/wp-content/uploads/2020/05/DVO-Ideeengids-50-

Oefeningen-Coronaproof.pdf 

o Het Grote Korfbalboek – Quarantaine trainingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Coo5ZbOn6GE&list=PL3IZpNTmc8AQlBKyYNxD

C70kgWCwXPgAA 

• Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden; 

• Maak vooraf de regels aan de spelers duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te 

hanteren; 

• Spreek spelers aan op het naleven van de regels; 

• Laat spelers niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze direct 

na afloop vertrekken; 

• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training; 

 

Trainingstijden 
Om te voorkomen dat er veel spelers tegelijk aankomen op het korfbalveld, zijn de trainingstijden 

verspreid. We gaan ervan uit dat iedereen komt trainen. Mocht je niet kunnen, meld je van tevoren 

af bij de trainer.  

 

dinsdag 
Teams Poort open Aanvang training Afsluiting training Veld 

C2 18:30 18:40 19:40 Veld 1 – voor 

https://dvo-korfbal.nl/wp-content/uploads/2020/05/DVO-Ideeengids-50-Oefeningen-Coronaproof.pdf
https://dvo-korfbal.nl/wp-content/uploads/2020/05/DVO-Ideeengids-50-Oefeningen-Coronaproof.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Coo5ZbOn6GE&list=PL3IZpNTmc8AQlBKyYNxDC70kgWCwXPgAA
https://www.youtube.com/watch?v=Coo5ZbOn6GE&list=PL3IZpNTmc8AQlBKyYNxDC70kgWCwXPgAA


 

 

C1 18:50 19:00 20:00 Veld 1 – achter 

A 19:10 19:20 20:20 Veld 2 

Senioren overig 19:50 20:00 21:00 Veld 1 – voor 

Senioren 1 20:10 20:20 21:20 Veld 1 – achter 

 

 

8. Trainingen Leeftijdscategorie 19 jaar en ouder 
Algemeen 
• De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden; 

• Op één korfbalveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 8 spelers; 

• Er mogen maximaal 3 velden tegelijkertijd gebruikt worden; 

• De trainingen per veld starten op verschillende tijden en eindigen daarmee ook in dit ritme; 

• Indien een speler of speelster een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en 

ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één 

ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het 

protocol nageleefd dient te worden; 

• De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de spelers en elkaar. 

 

Trainingstijden 
Om te voorkomen dat er veel spelers tegelijk aankomen op het korfbalveld, zijn de trainingstijden 

verspreid. We gaan ervan uit dat iedereen komt trainen. Mocht je niet kunnen, meld je van tevoren 

af bij de trainer.  

 

dinsdag 
Teams Poort open Aanvang training Afsluiting training Veld 

C2 18:30 18:40 19:40 Veld 1 – voor 

C1 18:50 19:00 20:00 Veld 1 – achter 

A 19:10 19:20 20:20 Veld 2 

Senioren overig 19:50 20:00 21:00 Veld 1 – voor 

Senioren 1 20:10 20:20 21:20 Veld 2 

     

vrijdag     
Teams Poort open Aanvang training Afsluiting training Veld 

Senioren  19:50 20:00 21:00 Veld 1 

 

Voor senioren (senioren 1, 2 en niet spelende leden) 
Voor de “senioren overig” geldt dat ze zich vooraf moeten aanmelden via de app/LouLou. Voor 

dinsdag moeten senioren 2 en niet spelende leden zich aanmelden via de app (maximaal 16 

personen) en wordt een trainer onderling geregeld. Senioren 1 trainen apart. Voor vrijdag kan 

iedereen zich aanmelden via de app (maximaal 16 personen) en wordt een trainer onderling 

geregeld. Zonder trainer wordt er niet getraind. Bij meer animo wordt de training gesplitst en 

verdeeld over de twee velden.  

Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 19 jaar en ouder 
• Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen; 

Via onderstaande links kun je voorbeelden vinden over het opzetten van een 1,5 meter training 

o https://dvo-korfbal.nl/wp-content/uploads/2020/05/DVO-Ideeengids-50-

Oefeningen-Coronaproof.pdf 

https://dvo-korfbal.nl/wp-content/uploads/2020/05/DVO-Ideeengids-50-Oefeningen-Coronaproof.pdf
https://dvo-korfbal.nl/wp-content/uploads/2020/05/DVO-Ideeengids-50-Oefeningen-Coronaproof.pdf


 

 

o Het Grote Korfbalboek – Quarantaine trainingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Coo5ZbOn6GE&list=PL3IZpNTmc8AQlBKyYNxD

C70kgWCwXPgAA 

• Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden; 

• Maak vooraf de regels aan de spelers duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te 

hanteren; 

• Spreek spelers aan op het naleven van de regels; 

• Laat spelers niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze direct 

na afloop vertrekken; 

• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training; 

• Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training 

gedesinfecteerd worden. 

 

 

9. Testen jeugdtrainers 
Jeugdtrainers kunnen nu ook getest worden bij klachten. Voor jeugdtrainers gelden dezelfde regels 
als voor medewerkers in de sectoren van onderwijs en kinderopvang. 
 

 

10. Voor ouders/verzorgers 
Het is als ouder/verzorger niet toegestaan de accommodatie te betreden. De parkeerplaats van 

NWC/Klimop zal gebruikt worden als plek waar de kinderen afgezet worden (kiss & ride). We willen 

dan ook alle bezoekers vragen om, als u langere tijd moet blijven, uw auto niet op deze parkeerplaats 

te parkeren, maar aan de parkeerstroken op de Beatrixlaan. We adviseren om kinderen zoveel 

mogelijk zelfstandig en/of op de fiets te laten komen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan adviseren we 

kinderen te brengen met de auto, waarbij ouders/verzorgers de auto niet zullen verlaten.  

Tenslotte willen wij u vragen, om de belangrijkste afspraken uit bovenstaand protocol, voorafgaand 

aan de eerste training met uw kind te bespreken.  

 

 

11. Meedoen van niet-leden aan de training 
Het is voor niet-leden mogelijk om 4 proeftrainingen te volgen. Hiervoor kunnen zij zich aanmelden 

via de website: www.kv-klimop.nl 

 

 

 

Mochten er verdere vragen zijn, kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@kv-klimop.nl. 

https://www.youtube.com/watch?v=Coo5ZbOn6GE&list=PL3IZpNTmc8AQlBKyYNxDC70kgWCwXPgAA
https://www.youtube.com/watch?v=Coo5ZbOn6GE&list=PL3IZpNTmc8AQlBKyYNxDC70kgWCwXPgAA
http://www.kv-klimop.nl/

