
Zaterdag 21 november Livestream Jeugdwedstrijden  

 

 
Komende zaterdag organiseren we in sporthal De Stoep een aantal onderlinge 

jeugdwedstrijden. We mogen en kunnen alleen wedstrijdjes organiseren zolang we 

ons aan de regels houden van het NOC*NSF en het KNKV. Omdat er ook geen 

publiek aanwezig mag zijn is er een livestream geregeld zodat men vanuit huis toch kan meekijken 

via onderstaande link: 

www.merwede.live 

Programma: 

09.00 uur - 10.00 uur Kangoeroes, F- en E-jeugd (wedstrijdjes/training) 

10.15 uur - 11.15 uur Merwede D3 - Merwede D2 

11.30 uur - 12.30 uur Merwede D1 - Merwede C2 

12.45 uur - 13.45 uur Merwede B3 - Merwede B4 

14.00 uur - 15.00 uur Merwede C1 - Merwede B2 

15.15 uur - 16.15 uur Merwede B1 - Merwede A3 

16.30 uur - 17.30 uur Merwede A2 - Merwede A1 

 

Jeugd tot en met 18 jaar (die trainen bij de jeugdteams) 

- Ben je ziek of verkouden, kom dan niet! 

- Breng je eigen bidon mee naar de wedstrijd. 

- Zorg dat je voordat je start met je wedstrijd, je handen desinfecteert (kinderen en trainers)! 

- Desinfectiemateriaal is in de sporthal aanwezig. 

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

- Coaching aan de tribunekant. Scheidsrechter fluit aan de kant van het materialenhok. 

- Er zijn geen ouders in de sporthal toegestaan, voor de Kangoeroes tot en met 5 jaar wordt 

een uitzondering gemaakt. Hier mag één ouder (advies: met mondkapje) bij de 

wedstrijd/training aanwezig zijn.  

- Palen en ballen worden gepakt door de trainers/coaches.  

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

vertrekken per direct.  

- Kom zoveel omgekleed naar de korfbal (de kleedkamers zijn gesloten).  

- Kom maximaal 10 minuten van te voren naar de sporthal! 

Er is een overbrugging van 15 minuten tussen de wedstrijden, om te voorkomen dat 

meerdere teams tegelijkertijd in de zaal aanwezig zijn  

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

- Voor jeugd vanaf 13 jaar is het dringende advies om in de sportaccommodatie een niet 

medisch mondkapje te dragen (voor en na het sporten). 

Tot zaterdag! Namens de Jeugdcommissie en het CAT  

 

http://www.merwede.live/

