
 

CORONAMAATREGELEN VELDCOMPETITIE 2020 

 

Na een lange periode zonder wedstrijden en competitie, is de veldcompetitie gelukkig weer 

van start gegaan! Iedereen staat te popelen om weer wedstrijden te gaan spelen. Wel 

moeten wij met elkaar zo veel mogelijk de voorzorgsmaatregelen rondom het Corona-virus 

naleven.  

 

Algemeen 

• Blijf thuis als je (ook milde) symptomen hebt, dit geldt zowel voor KVC-leden, leden 

van bezoekende clubs en publiek; 

• Vermijd drukke plekken op ons complex; 

• Houd voldoende afstand tot elkaar en houd hierbij de RIVM-richtlijnen aan; 

• Roepen en stem verheffen langs de lijn is niet toegestaan, beperk dit ook in de rol als 

coach. 

 

Kleedkamers 

• Kom zoveel mogelijk in sportkleding/wedstrijdkleding naar de training/wedstrijd. Je 

korfbalschoenen kun je ook buiten aantrekken; 

• De ruimte in de kleedkamers is beperkt. Het is dan ook niet mogelijk om met het 

gehele team (ouder dan 18 jaar) tegelijkertijd om te kleden/douchen in het 

kleedlokaal en daarbij de 1,5 meter te waarborgen. Je dient als team hier zelf 

verantwoordelijke keuzes in te maken; Douche na elkaar of douche thuis; 

• Laat geen spullen achter in het kleedlokaal. Neem je spullen (ook jas en schoenen) 

mee naar het veld.  

 

Wedstrijden 

• Vanaf 18 jaar houdt iedereen op de reservebank 1,5 meter afstand, ook onze gasten; 

• We raden aan dat onze eigen spelers en onze gasten eigen bidons meenemen; 

• Schud geen handen maar wens elkaar wel veel succes en plezier en beperk ook 

‘high five’s’; 

• Teambesprekingen vinden buiten plaats, hiervoor is in de kleedruimte geen ruimte. 

 

Kantine 

• Er is een vaste looprichting in de kantine gemaakt;  

• De ingang is de normale ingang naar de kantine, de uitgang is via het terras aan de 

zijde van kleedkamers;  

• Betaal indien mogelijk contactloos met pin; 

• Je kunt alleen in de kantine blijven als er een zitplaats vrij is. Anders loop je met je 

bestelling naar buiten via de vaste looproute; 

• Vanuit de kantine naar het toilet moet ook via de looproute;  

• Als het toilet bezet is, wacht je in de gang op 1,5 meter afstand van elkaar. Geef 

elkaar ruimte. 

 

Wij danken jullie voor jullie begrip  

 

Voor verdere vragen over het bovenstaande of voor het melden van een besmetting is het 

bestuur van KVC bereikbaar via dit mailadres: wedstrijdsecretariaat@kvklimroos.nl 

 

We hopen dat we, ondanks deze maatregelen, mogen genieten van spannende en sportieve 

wedstrijden met veel spelplezier.  

 

Bestuur KVC  

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvklimroos.nl

