KV Klimop Corona Protocol verantwoord sporten
augustus 2020
Per 1 juli heeft de Nederlandse Overheid, in samenwerking met het RIVM besloten de
maatregelen rondom het coronavirus te versoepelen. Dit betekent onder andere dat we weer
wedstrijden mogen spelen en toeschouwers mogen ontvangen. Vanuit de (lokale) overheid, het
NOC*NSF en het KNKV zijn richtlijnen opgesteld, van waaruit dit protocol is opgesteld. Het
protocol is opgesteld voor eenieder die ons sportpark bezoekt; zowel trainers, coaches, sporters,
ouders als toeschouwers dienen zich aan de beschreven richtlijnen te houden. Het protocol is
actueel en zal aangepast worden wanneer dit nodig mocht zijn.
Wanneer u zich bij controle niet houdt aan de richtlijnen, bestaat de kans dat de vereniging een
boete moet betalen. Dit willen wij uiteraard voorkomen. Wij zullen u dan ook actief aanspreken
op naleving van dit protocol.
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, een sportief korfbalseizoen en
goede gezondheid toegewenst.

Algemene basisregels
GEBRUIK GEZOND VERSTAND!
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•
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•
•
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•
•
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Houd 1,5 meter afstand van een ander (geldt niet voor personen uit één huishouden) Kinderen
tot 13 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
Kinderen van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot
volwassenen
Ga voor je naar de vereniging gaat thuis naar het toilet en was minimaal 20 seconden je handen
met water en zeep
Op centrale plekken op de accommodatie staan handdesinfectiemiddelen, gebruik hiervan is
verplicht
Schud geen handen
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
Blijf thuis als je één van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts EN laat je testen
Blijf 14 dagen thuis als jij of iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
coronavirus (COVID-19)
Volg te allen tijde de looprichtingen die op het sportpark zijn aangegeven. Zowel buiten, als in
de kleedkamers en kantine.
Mensen ouder dan 18 jaar dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als buiten.
De trainer/coach is verantwoordelijk voor de spelers binnen de omheining van het
sportpark. Buiten de poort ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders.
Op wedstrijddagen is er een corona coördinator aanwezig m.b.t. het naleven van de
coronamaatregelen. Deze draagt een geel hesje. Aanwijzingen van hem/haar dienen direct
opgevolgd te worden. Als een persoon zich niet aan de regels houdt, of getwijfeld wordt of
een deze wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, is de coördinator bevoegd deze
persoon te verplichten het sportpark direct te verlaten.
Op trainingsdagen is de trainer verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen.
Als een speler zich niet aan de regels houdt, of getwijfeld wordt of een speler wel of geen
ziekteverschijnselen vertoont, is de trainer/coach bevoegd de speler te verplichten het
sportpark direct te verlaten.

•

Bij calamiteiten is de trainer/coach verantwoordelijk voor de communicatie richting de
ouders.

Richtlijnen tijdens trainingen en wedstrijden
Afstandsbeperking:
• Voor kinderen tot 18 jaar geldt er GEEN afstandsbeperking.
• Voor personen van 18 jaar en ouder geldt een afstandsbeperking van 1,5 meter. Tijdens de
training geldt deze afstandsbeperking NIET!
• Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot hun trainers, leiders en ouders.
• Personen van 13 jaar en ouder dienen wel 1,5 meter afstand te houden tot hun trainer tijdens
de training.
Aankomst en vertrek:
• Kom, voor zover mogelijk, op de fiets en/of met eigen vervoer naar het sportpark.
• Kom niet eerder dan nodig voor aanvang van een training naar het sportpark.
• Meld je af bij je trainer als je niet kunt komen trainen.
• Doe bij voorkeur thuis je sportkleding al aan.
• Volg de aangegeven looproutes.
• Desinfecteer je handen bij betreden en vertrek van het sportpark.
Materiaalgebruik:
• Al het gebruikte materiaal mag tijdens de training met elkaar gedeeld worden.
• Wanneer materiaal veelvuldig met de handen wordt aangeraakt (denk aan ballen) dient het te
worden gewassen na afloop van de training. Hiervoor wordt door de trainers een emmer met
ontsmettingsmiddel klaargezet.
• Vermenging van de teams is per 1 juli toegestaan. Het is dus mogelijk om onderling
partijvormen te spelen.
• Er mag 1 persoon tegelijk het materiaalhok betreden om spullen te pakken. Anderen houden 1,5
meter afstand.
• Bidons van het team mogen NIET worden gebruikt, iedere speler dient een eigen bidon mee te
nemen.
Tijdens de wedstrijd:
• Voorafgaand aan en aan het einde van de wedstrijd worden er geen handen geschud.
• Teams betreden en verlaten gefaseerd het veld.
• De rust vindt plaats op het veld.
• Vermijd geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen. Geef aanwijzingen op spraakvolume en
maak 1-op-1 contact met de speler. Laat het uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar
bijvoorbeeld een boks na het scoren van een doelpunt. Doe dit ook bij het oplossen van
conflicten na een overtreding.
• Op de bank geldt ook de 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar. Personen die niet
op de bank passen dienen naast de bank plaats te nemen op aparte stoelen, op 1,5 meter
afstand.
• Tijdens de wedstrijd is de scheidsrechter i.s.m. de coach van Klimop verantwoordelijk voor het
naleven van de richtlijnen.
Toeschouwers:
• Ouders/overige toeschouwers hebben toestemming het park te betreden en de training te
bekijken. Ouders/overige toeschouwers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren, als ze
naar de training/wedstrijd komen kijken.

•
•
•
•

Blijf achter de reclameborden. Betreden van het kunstgras is niet toegestaan.
Vermijd schreeuwen en zingen, laat het geven van aanwijzingen aan de trainer en moedig uw
kind en/of andere spelers 1-op-1 aan wanneer hij of zij in de buurt is. Doe dit op spraakvolume.
Ouders mogen NIET in de kleedkamers komen, deze zijn alleen toegankelijk voor spelers en
trainers/coaches.
Volg altijd de aanwijzingen van trainers/coaches/coördinatoren van KV Klimop op.

Uitwedstrijden:
• Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies
een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.
• Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de richtlijnen van de vereniging die je bezoekt.
Trainingstijden:
Voor informatie over trainingstijden zie website: www.kv-klimop.nl

Richtlijnen in de kleedkamers
Afstandsbeperking:
• Ieder team heeft, voor zover mogelijk, een eigen kleedkamer.
• Jeugd in de leeftijd tot 18 jaar hoeven in de kleedkamer geen 1,5 meter afstand te houden.
• Seniorenteams en jeugdteams vanaf de leeftijd vanaf 18 jaar dienen wel 1,5 meter afstand te
houden in de kleedkamer.
Gebruik douches:
• Het is toegestaan voor spelers, begeleiders en scheidsrechters om te douchen na afloop van de
training of wedstrijd.
• Maak uitsluitend gebruik van de douches die beschikbaar gesteld zijn door KV Klimop. De
douches die niet toegankelijk zijn, zijn gemarkeerd met een kruis.
• Maak tijdens het douchen geen fysiek contact met anderen, betreed en verlaat tevens
gefaseerd de douches zodat het contact vermeden kan worden.
• De douches worden na een speeldag grondig gereinigd.
Gedrag in de kleedkamer:
• Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en gezang is in de kleedkamers niet toegestaan.
• Na het verlaten van de kleedkamer wordt verwacht dat deze schoon opgeleverd wordt.

Richtlijnen in de kantine en op het terras
Looprichting:
• Het in- en uitgaan van de kantine gebeurt middels de nieuwe schuifpuien. Hiervoor worden
looproutes aangegeven.
• Voorafgaand aan het betreden van de kantine wordt u verzocht uw handen te desinfecteren
met de handgel die bij de ingang staat.
Zitplekken:
• KV Klimop heeft binnen GEEN zitplekken beschikbaar.

•

•

Buiten kunt u aan de picknicktafels (max. 2 personen), op de houten bank (1 persoon) of aan de
statafels (2 personen) plaatsnemen. Personen jonger dan 18 jaar, of afkomstig uit 1 huishouden
hoeven de 1,5 m afstand niet in acht te nemen en mogen dus met meer dan de aangegeven
personen plaats nemen.
U wordt verzocht zich aan de zitplekken te houden en te gaan zitten op de aangegeven plaatsen.

Bestellen/afhalen:
• Voor het bestellen en afhalen van drinken en eten is een looproute gecreëerd. Deze is zichtbaar
gemaakt met stickers op de vloer/bar.
• Bij het bestellen en afhalen vragen we om in de rij rekening te houden met 1,5 meter afstand.
Hiervoor zijn lijnen aangebracht op de vloer.
Toiletten:
•
•
•
•
•

Het gebruik van de toiletten in de kantine is voor iedereen toegestaan.
Volg de aangeven looprichting voor het betreden van het toilet.
Zorg dat u voor het gebruik van het toilet uw handen desinfecteert met het daarvoor aanwezige middel.
Deze staat bij de deur van het toilet.
Was na afloop uw handen bij de daarvoor toegewezen wasbak.
Maak tevens gebruik van de papieren doekjes die voorhanden zijn.

Tenslotte willen wij u vragen, om de belangrijkste afspraken uit bovenstaand protocol,
voorafgaand aan de eerste training/wedstrijd met uw kind te bespreken.

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

