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Corona Protocol  
 
Focus op wat wel kan:  
Als bestuur beseffen we ons terdege de impact die de onderstaande maatregelen hebben op 
iedereen betrokken bij wedstrijden en trainingen, het zal best wel eens als gedoe worden 
ervaren. En geen publiek is niet leuk. Het is jammer dat aanvullende maatregelen genomen 
moeten worden, maar er kan nog steeds getraind worden en er kunnen nog steeds 
wedstrijden gespeeld worden.  
We hechten er waarde aan dat iedereen zich vertrouwd voelt om aan wedstrijden en 
trainingen deel te nemen en daarom roepen we iedereen op om het serieus te nemen. We 
evalueren continu en stellen maatregelen bij als het nodig is. Heeft u vragen opmerkingen, 
verbeterpunten. Schroom niet om contact met ons op te nemen.  
 

• Als iemand binnen KVE positief getest wordt op het Corona Virus, gelden alle 
richtlijnen vanuit de overheid. Dat betekent binnenblijven en aanwijzingen GGD 
opvolgen. Graag een bericht naar de trainer/coach en eventueel het bestuur.  

• Voor de quarantaine van anderen is de contacttijd van belang. Dit betekent dat er 
voor een periode van minimaal 15 minuten contact binnen de 1,5 meter is geweest. 
Bijvoorbeeld in de kleedkamer of langs het veld. Wanneer alle afspraken nageleefd 
worden, zal een dergelijke contacttijd op het korfbalterrein niet plaatsvinden.  

 

Trainingen 
 

• Publiek bij de trainingen is niet welkom. De kantine is tijdens alle trainingen gesloten. 
Alleen ouders die hun kind(eren) naar de training brengen en buiten Emmeloord 
wonen, mogen de training blijven kijken. Ze houden dan flink afstand van het 
sportveld. Er wordt wel zoveel als mogelijk is gecarpoold.  

 

• Op woensdagavond is de fysio ruimte in de kantine geopend. De fysiotherapeut is 
aanwezig voor sporters van KVE. Anderen zijn dan niet in de kantine aanwezig. 
Mondkapjes bij het bezoek aan de fysio zijn verplicht. Zie verderop.  

 

• Bij verkoudheidsklachten zoals hoesten en niezen komen spelers niet naar de 
training. Afmelden bij eigen trainer. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 13 jaar.  

 

• Bij aankomst op het terrein desinfecteert iedereen de handen.  
 

• Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Behalve tijdens het trainen zelf, 
maar dan zelfs ook nog zoveel als mogelijk. Tijdens partijen uiteraard niet.  Er 
wordt principe wel 1,5 meter afstand gehouden van de trainer(s). Aan de 
trainers het verzoek hier duidelijk uitleg over te geven.  
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Verder geldt de 1,5 meter afstand op het hele terrein. Uitzonderingen zijn:  

I. Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te 
houden, maar wel van volwassenen; 

II. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te 
houden tot anderen; 

III. Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve 
meter afstand te houden. 

• De kleedkamers zijn open. Ook hier geldt de 1,5 meter afstandsregel vanaf 18 jaar. 
Maar ook bij tot en met 17 jaar het verzoek om binnen de kleedkamer zoveel als 
mogelijk afstand te houden van elkaar. Deze afstandsregels gelden ook bij het 
douchen.  

 

• Iedereen neemt eigen bidon mee. Bijvullen kan in de kleedkamers.  
 

• Materialen worden zo nodig schoongemaakt en periodiek ontsmet. Als iedereen zich 
aan de handen was instructie houdt is dat voldoende. 
 

• Wanneer de ene groep klaar is met trainen en de volgende groep gaat beginnen, 
wacht de volgende groep tot de eerste groep van het veld af is. Hierbij wordt de 
benodigde afstand van elkaar gehouden.  
 

• Na de training zo snel mogelijk het terrein verlaten. Niet bij andere trainingen blijven 
kijken.  
 

Het spelen en toeschouwen van wedstrijden 
 

• Wat betreft het vervoer zijn de volgende afspraken geldend: 
- Er zitten niet meer dan 4 personen in een auto, inclusief chauffeur.  
- Spelers, trainers, coaches vanaf 13 jaar dragen in de auto een mondkapje. Dit 

geldt ook voor de chauffeurs.  
 

• Publiek is bij de wedstrijden niet welkom. Van ouders wordt verwacht dat ze hun 
kind(eren) afzetten bij het hek. Alleen ouders die buiten Emmeloord wonen, 
mogen thuiswedstrijden blijven kijken. Ze houden hierbij ruim afstand van het 
sportveld. Er wordt zoveel als mogelijk is gecarpoold.  
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• Bij uitwedstrijden vallen ouders die rijden als chauffeurs onder de teambegeleiding en 
mogen dus de wedstrijd blijven kijken. Ook hier geldt: zoveel als mogelijk is 
carpoolen, dus niet met meer auto’s dan nodig is naar de wedstrijden toe. Uiteraard 
houdt iedereen zich aan de afspraken die gelden op de accommodatie waar de 
wedstrijd plaatsvindt.  
 

• Wanneer er bij een coach twijfel is of een wedstrijd door kan gaan, wordt contact 
opgenomen met het wedstrijdsecretariaat en eventueel het bestuur.  
 

• Wanneer een speler geblesseerd is en de wedstrijd van zijn/haar team wil bijwonen, 
wordt gevraagd het belang en het risico goed tegen elkaar af te wegen. Bij 
uitwedstrijden altijd in overleg met de tegenstander. De voorkeur heeft om de 
geblesseerde speler niet aanwezig te laten zijn.  

 
Verder rondom wedstrijden de volgende maatregelen:  
 

• Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.  
 

• Handen desinfecteren bij aankomst.  
 

• Ook rondom wedstrijden is 1,5 meter afstand houden verplicht. Dit geldt niet voor 
mensen uit hetzelfde huishouden. Dit geldt ook niet voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Jongeren van 13-18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar 
wel van volwassenen.  

 

• Op de wisselbanken wordt ook 1,5 meter afstand gehouden. Spreekkoren en zingen 
zijn niet toegestaan.  
 

• Voor sporters geldt de 1,5 meter alleen niet tijdens de wedstrijden. Na het laatste 
fluitsignaal wel weer. We geven ook even geen handen na de wedstrijd.  
 

• In de kleedkamers en tijdens het douchen is de 1,5 meter van kracht vanaf 18 jaar. 
Maar ook bij tot en met 17 jaar het verzoek om binnen de kleedkamer zoveel als 
mogelijk afstand te houden van elkaar. Deze afstandsregels gelden ook bij het 
douchen.   

 
Het volgende is overgenomen van de site van het RIVM en is belangrijk voor iedereen. 
Laten we ons allemaal van de volgende punten bewust zijn.  
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• Het is belangrijk dat elke sporter en trainer/coach, zich realiseert dat hij/zij bij een 
onverhoopte besmetting ook andere sporters kan besmetten, met alle mogelijke 
gevolgen van dien. 

• Het is ook belangrijk dat elke sporter en trainer/coach zich realiseert dat hij/zij, in 
geval van een eventuele besmetting in het team of  groep (waarmee hij/zij langer dan 
15 minuten op minder dan anderhalve meter sport) een nauw contact van een 
bevestigde COVID-19-patiënt is. Het gevolg is dan een quarantaine van 14 dagen na 
die sportactiviteit. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensporten. Voor binnensporters 
geldt bovendien dat zij – ook al heeft men afstand gehouden – een overig (niet nauw) 
contact zijn bij besmetting van een persoon die in dezelfde ruimte was als de 
binnensporter. 

 
 
Sportverzorging en Corona 
 
Ook in het nieuwe seizoen biedt Franc Winterkamp weer sportverzorging aan voor de leden 
van KVE. Dit zal op het veld zijn op de woensdag van 19.00-20.00 uur.  
 
Maar hoe zit het nu met Corona?  
 
Wanneer iemand naar de fysiopraktijk gaat, verklaart diegene bij de intake geen Corona 
klachten te hebben. Als korfballers spreken we af dat spelers met verkoudheidsklachten 
o.i.d. niet naar het sportveld komen en dus ook niet van de sportverzorging gebruik maken.  
 
In de wachtkamer (kantine), moet 1,5 meter afstand worden aangehouden.  
 
De behandeling valt onder de contactberoepen, waar de 1,5 meter niet in acht genomen 
hoeft te worden. Mondkapjes worden meegenomen.   
 
Behandelingen vinden plaats in de bestuurskamer in de kantine. Deze wordt na afloop 
ontsmet.  
 
Wanneer iemand naar Franc gaat, neemt diegene zelf een handdoek mee.  
 
 
 
 
 
 


