
Informatie voor de kinderen, ouders/verzorgers trainers 

 

 

Naar de korfbalvelden 

We zijn blij dat we weer mogen sporten. Dit mogen en kunnen we alleen zolang we 

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

Voor de actuele regels zie: NOC*NSF en KNKV . 

 

Leeftijd 6 t/m 12 jaar (Kangoeroes, F tot en met D) 

Hou je o.a. aan de volgende regels: 

- Ben je ziek of verkouden, kom dan niet! 

- Breng je eigen bidon mee naar de training. 

- Er mogen maximaal 20 kinderen per veld aan het trainen zijn! Velden zijn ingedeeld. 

- Hier mogen maximaal 4 trainers bij aanwezig zijn. 

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

- Desinfectiemateriaal is op het veld aanwezig. 

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

- Er mogen onderlinge partijspellen gedaan worden. 

- Er zijn geen ouders op de accommodatie toegestaan. 

- Palen en ballen worden gepakt door de trainers. Deze worden na de training gereinigd. 

- Gebruik het aantal voeten wat op jouw veld staat, ga geen palen met andere ruilen. 

- Zet je fiets bij je eigen team neer! Elk team krijgt zijn eigen fietsenstalling aangewezen. 

- Kinderen komen zoveel mogelijk op de fiets of lopend. 

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

vertrekken per direct.  

- Gebruik alleen de ingang als ingang en uitgang als uitgang! 

- Ga van te voren thuis naar de wc, de kantine zal volledig gesloten zijn.. 

- Kom omgekleed naar de korfbal, er is geen ruimte en tijd je schoenen of dergelijke nog aan 

te doen! 

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

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

 

Extra voor de trainer: 

- Bereidt je training goed voor zodat je de 1,5 meter voor de trainers kunt garanderen. 

- Bespreek duidelijk met de kinderen de regels die gehanteerd dienen te worden. 

 

 

 

 

 

 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf
https://www.knkv.nl/nieuws/protocols-%E2%80%98verantwoord-sporten-kinderen-en-jeugd
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Leeftijd 13 tot en met 18 jaar (C tot en met A) 
 

Hou je o.a. aan de volgende regels: 

- Ben je ziek of verkouden, kom dan niet! 

- Breng je eigen bidon mee naar de training! Bij drinken, let op afstand. 

- Er mogen maximaal 16 kinderen per veld aan het trainen zijn! Velden zijn ingedeeld. 

- Hier mogen er maximaal 4 trainers bij aanwezig zijn. 

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

- Desinfectiemateriaal is op het veld aanwezig. 

- Iedereen blijft 1,5 meter van elkaar vandaan! 

- Er zijn geen ouders op de accommodatie toegestaan. 

- Er mogen geen partijspellen gedaan worden dus. 

- Legitimatie indien in bezit is verplicht om mee te nemen! 

- Palen en ballen worden gepakt door de trainers. Deze worden na de training gereinigd. 

- Gebruik het aantal voeten wat op jouw veld staat, ga geen palen met andere ruilen. 

- Kinderen komen zoveel mogelijk op de fiets of lopend. 

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

vertrekken per direct.  

- Zet je fiets bij je eigen team neer! Elk team krijgt zijn eigen fietsenstalling aangewezen. 

- Gebruik alleen de ingang als ingang en uitgang als uitgang! 

- Ga thuis naar de wc, de kantine zal volledig gesloten blijven.  

- Kom omgekleed naar de korfbal, er is geen ruimte en tijd je schoenen of dergelijke nog aan 

te doen. 

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

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

- De toegang tot de kantine en de kleedkamers blijft gesloten.  

Bij noodgevallen alleen toegang na toestemming Corona Coördinator. 

- Zit je in de C en ben je nog 12 jaar, dan train je mee met je eigen team en zijn deze regels 

voor je van toepassing. 

 

Extra voor de trainer: 

- Bereidt je training goed voor zodat je de 1,5 meter kunt garanderen. 

- Train zoveel mogelijk in vaste 2-tallen! Geef elk 2-tal hun eigen bal. 

- Bespreek duidelijk met de kinderen de regels die gehanteerd dienen te worden. 
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Corona- Coördinator: 

Er zal elke dag een of meerdere Corona Coördinatoren op het veld aanwezig zijn. Hij 

of zij bepaald of de regels goed nageleefd worden. Is dit niet het geval, kan er een speler of trainer 

geweigerd worden op de accommodatie! 

Je kunt de Corona Coördinator ook aanspreken als je vragen hebt. 

Veel sportplezier! 

 

Laten we zeker in deze omstandigheden er met elkaar en voor elkaar zijn!  

 

Taken Corona-Coördinator 

De Corona coördinator is zichtbaar door het dragen van een hesje. 

✓ Toezien handhaven regels: 

o Ophalen sleutel en openen en afsluiten accommodatie 

o Tijdig aankomen en verlaten van de accommodatie door spelers en trainers 

o Coördineren aankomst en vertrek op het veld 

o 1,5 meter richtlijn 

o Desinfecteren handen (voor en na de training) 

o Gebruik juiste fietsenstalling 

o Trainen op het juiste veld 

o Maximaal aantal spelers op het trainingsveld per teams 

o Reinigen materialen in samenwerking met trainers 

o Aanspreekpunt voor vragen 

o Openen kantine en toiletten bij noodgevallen (kleedkamers blijven gesloten) 


