
 
Protocol Korfbalvereniging Amstelveen per 30 september 2020 

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; 

● Houd 1,5 meter afstand behalve tijdens het sporten; 
● Kleedkamers gaan beperkt open. Max 4 personen per ruimte. 

Er kan niet worden gedoucht. 
● Toiletten zijn open, maar thuis naar het toilet gaan heeft de 

voorkeur. 
● Waterfles gevuld vanaf huis meenemen; 
● Veters goed gestrikt en gecontroleerd door ouders;  
● Publiek en ouders zijn per 28 september niet welkom als 

toeschouwers. 
● Er zijn 4 opgangen het korfbalveld op, er wordt aangegeven 

welke opgangen worden gebruikt om het veld op te gaan en 
welke opgangen gebruikt worden om het veld af te gaan (zie 
hiervoor de plattegrond van het veld, zie Bijlage 1) 

● Tijdens de wedstrijden is er een toezichthouder aanwezig; 
● Wij hebben ons protocol gebaseerd op de richtlijnen vanuit het 

NOC/NSF en KNKV. Voor antwoorden op veelgestelde vragen 
verwijzen we naar de website van het KNKV: 
https://www.knkv.nl/faqcorona/.  
 

2. Fysiek contact Regels tijdens de training  
● Richtlijn van 1,5m afstand geldt niet tijdens de training;  
● Voor de training start zijn de handen (thuis) gewassen; 
● Kinderen houden t.o.v. trainers 1,5m afstand.  
● Trainers houden onderling 1,5m afstand;  
● Wanneer er geen trainer beschikbaar is gaat de training niet 

door; 
● Eén trainer of hoofdverantwoordelijke (bij seniorenteams) pakt 

materiaal (indien nodig, bekijk het veld wat er door de vorige 
teams is achtergelaten) uit het materiaalhok en zet dit klaar op 
het veld; 

● In het materiaalhok  kan slechts 1 persoon tegelijk aanwezig 
zijn. Deze brengt de materialen naar buiten; 

● Andere trainers of aanwezige spelers kunnen het materiaal dan 
naar het veld brengen; 

● Voor spelers van de F staat 1 trainer bij de wielerbaan vanaf 10 
minuten voor de start van de training en stuurt kinderen die 
aankomen door naar het veld; 

● Vanaf de E komen kinderen/spelers zelf naar het veld; 
● De palen, korven, ballen en evt. andere materialen worden 

door de trainer opgeruimd in het materiaalhok, waarbij 
uiteraard de afstand onderling goed bewaard moet blijven. 
Spelers kunnen het materiaal wel voor het materiaalhok 
neerleggen. 

● Spelers gaan direct na de training naar huis. Ook ben je 
maximaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig op 
het veld. Wij volgen hiermee de richtlijnen vanuit NOC/NSF en 
het KNKV, die hierover zeggen: “Sporters die klaar zijn met 
hun eigen wedstrijd of training worden gezien als 
toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de 
sportaccommodatie te verlaten.” 

 

https://www.knkv.nl/faqcorona/


Regels met betrekking tot wedstrijden:  
● Ieder lid mag zelf bepalen in hoeverre corona bepalend is voor 

zijn of haar beschikbaarheid tijdens trainingen en wedstrijden. 
Wel is het van belang om die informatie goed te delen met het 
wedstrijdsecretariaat, zodat anderen daar geen hinder van 
ondervinden; 

● In verband met het vervoer naar andere verenigingen mag als 
team besloten worden een mondkapje te dragen tijdens het 
vervoer. In alle andere gevallen bepaalt de bestuurder of een 
mondkapje verplicht is. De overheid stelt hierbij: “Wanneer je 
met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in 
één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor 
reizigers van 13 jaar en ouder.” In het geval van rijdende 
ouders willen we ouders vragen zo veel mogelijk te carpoolen, 
zodat er niet te veel toeschouwers mee rijden;  

● We houden ons aan de regels van de vereniging die we 
bezoeken. Ook al kunnen die anders zijn dan bij ons. 

● Douchen is niet toegestaan voor eigen spelers en de spelers 
van bezoekende clubs. Onze kleedkamers zijn wel geopend 
met inachtneming van het hanteren van de regels van 1,5 
meter afstand houden voor de leeftijd die geldt.  

● Na de wedstrijd dienen spelers ons terrein zo snel mogelijk te 
verlaten. Wij volgen hiermee de richtlijnen vanuit NOC/NSF en 
het KNKV, die hierover zeggen: “Sporters die klaar zijn met 
hun eigen wedstrijd of training worden gezien als 
toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de 
sportaccommodatie te verlaten.” 
 

Bezoekers: 
 

● Ouders en bezoekers zijn per 29 september niet welkom als 
toeschouwers op ons terrein;  

● Als ouder mag je als vervoerder aanwezig zijn bij 
uitwedstrijden, tenzij de bezoekende club anders aangeeft. 
Mogelijk hebben andere verenigingen andere richtlijnen 
hanteren waarbij publiek toegestaan is, nemen wij deze in acht. 
Het KNKV zegt hierover het volgende: “Bij uitwedstrijden van 
jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder 
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor 
toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wel 
dient het aantal chauffeurs beperkt te blijven, dus niet voor elk 
kind een chauffeur. Er dient zoveel mogelijk samen gereisd te 
worden.” 

● Er wordt van niet leden/ ouders verwacht dat ze een formulier 
met gegevens invullen bij het betreden van de accommodatie. 
Dit wordt 2 weken bewaard i.v.m. contactonderzoek van de 
GGD;  

 
Algemene afspraken om afstand te kunnen bewaren 

● Maximaal één persoon in materiaalhok;  
● Maximaal één persoon in herentoilet; 
● Maximaal twee personen in damestoilet. 

 
Calamiteiten 

● Bij een blessure en/of medische situatie waarbij een kind fysiek 
hulp nodig heeft, mogen de trainers een kind hierbij 
begeleiden. In deze situatie gaat de veiligheid van het kind 
voor de 1,5m afstand; 

● Bij noodweer/onweer op de dag en de voorspelling dat dit 
tijdens trainingsuren zich zal voordoen, zal de training worden 



afgelast omdat in de kantine schuilen en 1,5 m afstand houden 
lastig te waarborgen is.  

 
3. Toezichthouder ● Op elke wedstrijddag is er een toezichthouder aanwezig, die 

toezicht houdt op het gebruik van de accommodatie. Zij zijn 
duidelijk zichtbaar middels gekleurde hesjes (te vinden achter 
de bar); 

● Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de 
protocollen voor, tijdens en na de wedstrijden; 

● Daarbij houden zij het overzicht over het gehele veld en 
waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen; 

● De toezichthouder stuurt het parkeren van fietsen aan; 
● De toezichthouder ziet erop toe dat de juiste looprichting en 

opgangen van het korfbalveld worden gebruikt; 
● Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de 

sport specifieke veiligheid; 
● De toezichthouder zorgt dat het schoonmaakmateriaal/ 

desinfecteringsmiddelen aangevuld wordt; 
● De toezichthouder maakt, indien nodig, contactpunten bij de 

toiletten tussendoor schoon; 
● Personen met ziekteverschijnselen worden naar huis gestuurd; 
● De laatste toezichthouder verlaat het complex nadat alle 

trainingsleden en trainers zijn vertrokken (sluit samen af met 
BHC). 

4. Hygiëne 
maatregelen 

● Bij de opgang van het terrein nabij de kantine staat 
desinfecteringsmiddel voor iedereen die ons terrein betreedt;  

● Toiletten zijn open (maar graag wel voordat je van huis gaat, 
thuis toilet bezoeken, zodat overbodig gebruikt minimaal is); 

● 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 ellenboog, papieren handdoekjes 

gebruiken; 
● Geen handen schudden; 
● Niet spugen op het veld. 

 
5. Trainingsschema ● Het trainingsschema staat onder bijlage 1 onderaan dit 

document 
 

6. Kantine  DE KANTINE IS PER 28 SEPTEMBER GESLOTEN.  
 

7. Looproutes Bekijk de bijlage:  
● Er zijn 2 opgangen om het korfbalveld op te gaan; 
● Er zijn 2 opgangen om het korfbalveld af te gaan; 
● Afhankelijk welk veld je traint neem je de juiste opgang;  
● Voor de kantine en naar de entree van de kantine worden 

looproutes op de grond aangebracht. Alle bezoekers worden 
geacht hier rekening mee te houden.  

● In de kantine zullen looproutes geplaatst worden om iedereen 
genoeg ruimte te geven om een bestelling te plaatsen.  

8. Toevoegen 
niet-leden  

Personen die proeflessen willen volgen zijn welkom als ze zich van 
tevoren aanmelden.  

9. Contact Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen gemaild worden naar: 



 
Bestuur 
Bestuur-kva@live.nl 
JTC 
jtc@kvakorfbal.nl 
TC 
tc@kvakorfbal.nl  

 

Bijlage 1: Trainingsschema en plattegrond veld 

Dinsdag  

 Veld 1 Veld 2 Veld 3 
18.00-19.00 E1+ E2 + E3   
19.00-20.00 D1+D2   
20.30-22.00 Selectie   
    
19.00- 20.30  A1 + B1   (allebei ½ veld)  
20.30- 21.30  Sen 5/6/7  
    
18.30- 20.00   C1 + C2 
20.00- 21.30   Sen 3/4 
 

 
 
Donderdag 

 Veld 1 Veld 2 Veld 3 
20.00-21.30 Sen 1 Sen 1  
 

Vrijdag 

 Veld 1 Veld 2 Veld 3 
18.00- 19.00 E1 + E2+ E3   
19.00- 20.00 D1 + D2   
20.00 - 21.30  Sen 2/3/4   
    
18.00- 19.00   F pupillen  
19.00 - 20.30  A1 + B1 (allebei ½ veld)  
20.30- 21.30   Sen 5/6/7  
    
18.30- 20.00    C1 + C2 
 

Zaterdag 

 Veld 1 Veld 2 Veld 3 
10.00-11.00 Kangoeroes (zodra 

competitie start op 
veld 2 met pukkies) 

Pukkies  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


