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Coronamaatregelen veldcompetitie leden en ouders, 
 

Na een (veel te) lange periode zonder wedstrijden en competitie, is de veldcompetitie gelukkig weer 

gestart! Iedereen staat te popelen weer wedstrijden te gaan spelen. Wel moeten wij met elkaar zo veel 

mogelijk de voorzorgsmaatregelen rondom het Corona-virus naleven. Zeker nu we om ons heen merken 

dat er al wedstrijden afgezegd worden vanwege Corona.  

Voor KVC hebben wij de volgende richtlijnen opgesteld, zie voor de laatste versie van dit document 

www.kvklimroos.nl → www.kvckorfbal.nl  

 

Algemeen 

• Blijf thuis als je (ook milde!) symptomen hebt;  

Geef bij een afmelding van een wedstrijd of training aan of het om corona klachten gaat.  

• Vermijd drukke plekken op het complex; 

• Buiten de lijnen houdt iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 afstand tot andere personen van 18 

jaar en ouder;  

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 

houden;  

• Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel 

tot personen van 18 jaar en ouder; 

• Roepen en stem verheffen langs de lijn is niet toegestaan; 

 

Kantine  

• Er is een vaste looprichting in de kantine. De ingang is de normale ingang naar de kantine, de 

uitgang is via het terras bij de aan de kant van de 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 kantine op 1,5 meter afstand van elkaar; 

• Het toilet worden regelmatig schoongemaakt. 

 

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/te douchen en de 1,5 meter te waarborgen. Je 

dient als team hier zelf verantwoordelijke keuzes in te maken.  

• 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. Er worden stoelen 

neergezet langs de lijn; Of deze zijn te pakken uit het materialenhok; 

• Neem zelf een gevulde bidon mee vanuit huis; 

• 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; 

http://www.kvklimroos.nl/
http://www.kvckorfbal.nl/
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Uitwedstrijden 

• Het RIVM adviseert in de auto een mondkapje te dragen als hierin mensen uit verschillende 

huishoudens zitten; 

• Als de chauffeur of een andere inzittende wil dat er een mondkapje gedragen wordt, dan geldt 

dat voor de hele auto; 

• Het dragen van een mondkapje is overigens een advies en géén verplichting 

• Tip: stop een mondkapje in je sporttas zodat je er altijd eentje bij je hebt. 

 

Trainingen 

• Houd afstand van de trainers en coaches! Dit voorkomt dat mocht er een melding komen van 

een besmetting dat meerder teams in quarantaine zouden moeten.  

 

COVID-19 besmetting  

• Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het COVID 19-virus dan gelden de RIVM-
richtlijnen; 

• Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD oplegt; 

• Een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere 
verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die de GGD opleg;  

• De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek; 

• Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het 
dringende advies dit ook op te volgen; 

• Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan 
trainingen en wedstrijden; 

• Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er 
geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met wedstrijdsecretariaat 
wedstrijdsecretariaat@kvklimroos.nl   
 

Wedstrijd verzetten  

• Als er een verzoek binnen komt om een wedstrijd te verzetten zal het wedstrijdsecretariaat dat 
kortsluiten met de trainer of aanvoerder van een team.  

• Word je al coach benadert om een wedstrijd te verzetten door de tegenpartij. Neem dan altijd 
contact op met het wedstrijdsecretariaat. 

• Het verzetten van een wedstrijd loopt dus altijd via het wedstrijdsecretariaat (Fraukje Geelen of 
Daniëlle van Dingenen.) Contactgegevens van het wedstrijdsecretariaat vind je hier.   
 
 

We hopen dat iedereen zijn verantwoordelijk neemt en zijn of haar gezonde verstand gebruikt.  

Zie je situaties die niet voldoen aan bovenstaande richtlijnen, spreek elkaar er gerust op aan.  

 

Hopelijk krijgen we samen met elkaar een mooie (veld)competitie!   

 

Bestuur KVC 

mailto:wedstrijdsecretariaat@kvklimroos.nl
https://www.kvklimroos.nl/clubinfo/technische-commissie/

