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Trainen en onderlinge wedstrijden 

We mogen en kunnen alleen trainingen en onderlinge wedstrijden organiseren, 

zolang we ons strikt aan de regels houden van het NOC*NSF en het KNKV! Voor de 

actuele regels zie: NOC*NSF en KNKV . 

 

Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar 

Hou je aan de volgende regels: 

- Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen! 

- Breng je eigen bidon mee naar de training. 

- Zorg dat je voordat je start met de training, je handen desinfecteert (spelers en trainers)! 

- Desinfectiemateriaal is op het terrein aanwezig. 

- Gezondheidscheck voorafgaand aan de training (in principe hoeft de vraag alleen 
gesteld te worden). 

- Trainers blijven wel 1,5 meter van elkaar vandaan! 

- Er mogen onderlinge wedstrijdjes en partijvormen gedaan worden. 

- Wil je op een bepaalde dag/tijdstip buiten de vaste trainingstijden met je team oefenen 

tegen een ander team binnen onze club, breng dan je verzoek in bij het CAT 

(corona@skcmerwede.nl). Hierbij is het van belang dat je de namen van de deelnemende 

spelers (incl. invallers) doorgeeft.  

- Er zijn geen ouders op het terrein toegestaan, voor de Kangoeroes tot en met 5 jaar wordt 

een uitzondering gemaakt. Hier mag één ouder bij de training aanwezig zijn.  

- Kinderen die met de auto worden gebracht, worden bij de ingang afgezet en de ouders 

worden verzocht daarna te vertrekken.  

- Kom zoveel mogelijk omgekleed naar het sportterrein (de kleedkamers en kantine zijn 

gesloten).  

- Kom maximaal 5 minuten van tevoren naar het sportterrein! 

- Na de training/wedstrijd ga je direct naar huis (nadat je handen zijn gedesinfecteerd)! 

Senioren vanaf 27 jaar 

- Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen! 

- Breng je eigen bidon mee naar de training. 

- Zorg dat je voordat je start met de training, je handen desinfecteert (spelers en trainers!) 

- Desinfectiemateriaal is op het terrein aanwezig. 

- Gezondheidscheck voorafgaand aan de training (in principe hoeft de vraag alleen 
gesteld te worden). 

- Er mag getraind worden in groepjes van maximaal 4 personen. Houdt daarbij een onderlinge 

afstand aan van minimaal 1,5 meter van elkaar en van de andere groepen. Zoek hierbij niet 

de grens op. Spelers mogen tijdens de training niet van groep wisselen.  

- Trainers houden zich ook aan de 1,5 meter afstand van elkaar en de spelers 

- Er mogen dus geen onderlinge wedstrijden en partijvormen gedaan worden.  

- Kom zoveel mogelijk omgekleed naar het sportterrein (de kleedkamers en kantine zijn 

gesloten).  

- Kom maximaal 5 minuten van tevoren naar het sportterrein. 

- Na de training ga je direct naar huis (nadat je handen zijn gedesinfecteerd)! 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf
https://www.knkv.nl/faqcorona
mailto:corona@skcmerwede.nl
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Ben je positief getest en ben je in contact geweest met personen 

tijdens een activiteit van de club: 

- Neem onmiddellijk contact op met het CAT (Corona Assistentie Team) door te mailen naar 

corona@skcmerwede.nl of te bellen met 1 van de CAT-leden. Betreft het een 

training/onderlinge wedstrijd, geef dit door aan je trainer/coach, die vervolgens contact 

opneemt met het CAT. 

 

Testen: 

- Zijn er binnen het gezin personen met klachten die een corona-test moeten ondergaan, meld 

je dan af voor de training/wedstrijd tot het moment dat de uitslag bekend is. Bij een 

negatieve uitslag ben je natuurlijk weer welkom. Is de uitslag positief dan gelden de 

richtlijnen die vanuit de GGD zijn opgelegd. 
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