
 

Protocol Korfbalvereniging Amstelveen 

1. Algemeen • Algemene richtlijnen van RIVM volgen; 

• Thuisblijven bij klachten, koorts, hoesten en verkoudheid. Iemand 
anders in het gezin met klachten, dan blijft het hele gezin thuis; 

• Kinderen t/m 12 jaar mogen onder begeleiding weer samen sporten, 
waarbij ze geen afstand tot elkaar hoeven te houden; 

• Kinderen van 13 t/m 18 jaar mogen onder begeleiding weer samen 
sporten, waarbij ze een afstand van 1,5m tot elkaar bewaren; 

• Kantine en kleedkamers blijven dicht, dus thuis omkleden; 

• Toiletten zijn voor nood open; 

• Waterfles gevuld vanaf huis meenemen; 

• Geen ouders op en rond het veld en complex; 

• Tijdens de trainingen is er een toezichthouder aanwezig. 
 

2. Fysiek contact Kangoeroes t/m D en gedeelte C  (t/m 12 jaar) 

• Richtlijn van 1,5m afstand geldt niet voor kinderen onderling; 

• Wedstrijdje/partijtje is mogelijk; 

• Kinderen en trainers houden 1,5m afstand onderling;  

• Trainers houden onderling 1,5m afstand.  
 
Gedeelte C t/m A  (13 t/m 18 jaar) 

• Wedstrijdje/partijtje is niet toegestaan; 

•  Kinderen en trainers houden 1,5m afstand van elkaar. 
 
Trainers 

• 1,5m afstand van elkaar en de kinderen houden; 

• Eén trainer pakt materiaal uit het materiaalhok en legt dit klaar, 
andere trainer haalt kinderen op (indien ze niet zelfstandig komen); 

• Na iedere training gebruikte materiaal (o.a. ballen, palen, manden) 
desinfecteren/schoonmaken en opruimen. 

 
Ouders/verzorgers 

• Waar kinderen zelfstandig naar de training kunnen komen, wordt 
gevraagd dit te doen; 

• Eén kind wordt door één ouder/verzorger gebracht tot op het 
parkeerterrein (begin van het pad naar KVA), daar worden zij 10 
minuten voor aanvang van de training opgehaald door trainers; 

• Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of 
verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is bij 
de training en/of toiletbezoek, is het toegestaan om één ouder of 
verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn; 

• Ouders/verzorgers houden 1,5 afstand tot elkaar en andere 
volwassenen. 

 
Algemene afspraken om afstand te kunnen bewaren 

• Maximaal één persoon in materiaalhok;  

• Maximaal één persoon in herentoilet; 

• Maximaal één persoon in damestoilet. 
 

3. Hygiëne 
maatregelen 

• Toiletten zijn in uiterste nood open (voordat je van huis gaat, thuis 
toilet bezoeken); 

• Toiletten worden regelmatig schoongemaakt; 

• In de toiletten zijn zeeppompjes aanwezig;  

• In de toiletten zijn papieren handdoekjes aanwezig; 



• In de toiletten zijn desinfecterende pompjes aanwezig; 

• Voordat je naar de training komt, thuis goed handen wassen. Bij 
thuiskomst ook weer handen wassen; 

• Hoesten en niezen in de elleboog, papieren handdoekjes gebruiken; 

• Geen handen schudden.  
 

4. Trainingsschema Dinsdag 
F / E   18.00 - 19.00 uur      (17.50 uur aanwezig bij het 1e hek) 
D / C  19.00 - 20.00 uur      (18.50 uur aanwezig bij 1e hek als je gebracht    
                                                wordt, anders bij materiaalhok) 
B / A  20.00 - 21.00 uur      (19.50 uur aanwezig bij materiaalhok) 
 
Vrijdag 
E         18.00 - 19.00 uur      (17.50 uur aanwezig bij het 1e hek) 
D / C  19.00 - 20.00 uur      (18.50 uur aanwezig bij 1e hek als je gebracht    
                                                wordt, anders bij materiaalhok) 
B / A  20.00 - 21.00 uur      (19.50 uur aanwezig bij materiaalhok) 
 
Zaterdag 
Kangoeroes 10.00 - 11.00 uur  (9.50 uur aanwezig bij het materiaalhok) 
F                    10.00 - 11.00 uur   (9.50 uur aanwezig bij het 1e hek)  
 
Maximaal 3 teams tegelijk op het gehele veld (1 team per speelveld). 

5. Looproutes Kinderen t/m 12 jaar 

• Kinderen die niet zelfstandig naar de training komen worden 
opgehaald bij het hek (uitzondering kinderen onder 6 jaar, zie punt 2 
ouders/verzorgers); 

• Op het pad van/naar het veld wordt zoveel mogelijk rechts gelopen. 

• Eén trainer haalt benodigde materialen uit het materiaalhok en legt 
dit buiten neer.  

• Buiten bij het materiaalhok verzamelen de kinderen op afstand van 
de trainers en brengen materialen naar het veld. Het veld op gaat via 
het hek tegenover het materiaalhok. Materialen het veld af via het 
hek tegenover de kantine.  

• Kinderen worden na de training terug gebracht naar het hek aan het 
begin van het pad/bij de parkeerplaats. Ouders staan daar verspreid 
te wachten. 

 
Kinderen 13 t/m 18 jaar en trainers 

• Kinderen komen alleen en zelfstandig naar het veld. De B parkeert de 
fietsen aan de veldzijde, op 1,5 m afstand van elkaar. De A parkeert 
de fietsen aan de kant van het clubhuis op 1,5 m afstand van elkaar. 

• Eén trainer haalt benodigde materialen uit het materiaalhok en legt 
dit buiten neer.  

• Buiten bij het materiaalhok verzamelen de kinderen op afstand van 
de trainers en elkaar en brengen materialen naar het veld. Het veld 
op gaat via het hek tegenover het materiaalhok. Materialen het veld 
af via het hek tegenover de kantine.  

• Kinderen gaan direct na de training alleen naar huis. 
 

6. Contact Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen gemaild worden naar: 
 
Bestuur 
Bestuur-kva@live.nl 
 
JTC 

mailto:Bestuur-kva@live.nl


jtc@kvakorfbal.nl 
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