
Informatie voor de kinderen, ouders/verzorgers en 
trainers 

 
 
Trainen op het veld 

We mogen en kunnen alleen trainen 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 tot en met 18 jaar (die trainen bij de jeugdteams) 

Hou je o.a. aan de volgende regels: 

- Ben je ziek of verkouden, kom dan niet! 
- Breng je eigen bidon mee naar de training.’ 
- Gezondheidscheck door de trainer. De trainer stelt de vraag vooraf aan de training. 
- Zorg dat je voordat je start met de training, je handen desinfecteert (kinderen en trainers)! 
- Desinfectiemateriaal is op het veld aanwezig. 
- Trainers blijven 1,5 meter van elkaar en van de spelers vandaan! 
- Er mogen onderlinge partijspellen gedaan worden. 
- Er zijn geen ouders op het veld toegestaan, voor de Kangoeroes tot en met 5 jaar wordt een 

uitzondering gemaakt. Hier mag één ouder bij de training aanwezig zijn.  
- Palen en ballen worden gepakt door de trainers.  
- Kinderen die met de auto worden gebracht, worden bij de ingang afgezet en de ouders 

vertrekken per direct.  
- Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de korfbal (de kleedkamers zijn gesloten).  
- Kom maximaal 5 minuten van te voren naar de korfbal! 

Er is een overbrugging van 15 minuten tussen de trainingen, om te voorkomen dat meerdere 
leeftijdscategorieën tegelijkertijd op het veld aanwezig zijn (behoudens Kangoeroes/E/F 
teams) 

- Na de training ga je direct naar huis (nadat je handen zijn gedesinfecteerd)! 
- Vanaf 13 jaar en ouder kom en vertrek alleen of maximaal met een tweetal (ga niet met 

meer dan 2 de straat op) 

 
Ben je positief getest en ben je in contact geweest met personen tijdens een 
activiteit van de club: 

- Neem onmiddellijk contact op met het C.A.T. (Corona Assistentie Team) door te mailen 
naar corona@skcmerwede.nl of te bellen met 1 van de C.A.T.-leden. Betreft het een 
training/onderlinge jeugdwedstrijd, geef dit door aan je trainer/coach, die vervolgens contact 
opneemt met het C.A.T. 

 

 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf
https://www.knkv.nl/faqcorona
mailto:corona@skcmerwede.nl

