
 

Update 29 september 18:00 uur 

Coronaprotocol Korfbalvereniging OZC 

 

Inhoud: 

1. Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen; 
2. Voor ouders/verzorgers; 
3. Voor sporters; 
4. Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers; 
5. Parkeren/afzetten; 
6. Sanitaire voorzieningen/ Veiligheid; 
7. Testen op COVID-19; 

 

 

1. Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen: 

 
 

● Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 

● Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
 
● Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals; 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 
en/of plotseling verlies van reuk of smaak; Dit geldt voor iedereen; 

 

● Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 
 

● Vermijd drukte; 
 

● Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 
 

● Schud geen handen; 
  



 

2. Voor ouders/verzorgers: 

 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
 

• Informeer je kinderen over de veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van 
de begeleiding opvolgen; 

 

• Publiek is niet meer toegestaan bij de sportwedstrijden en trainingen; 
 

• Bij trainingen of thuiswedstrijden: Zet uw kind af op de aangewezen plaats; 
(Parkeren op het terrein is voor ouders niet toegestaan) 

 

• Bij uitwedstrijden van uw kind (t/m 17 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder 
teambegeleiding; 
(U valt dan niet onder de regel voor toeschouwers en mag blijven kijken naar de wedstrijd) 

 
 

3. Voor sporters: 

 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een 
huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19 patiënt blijf dan ook thuis; 

 

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.  
 

• Houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal spelcontact, 1,5 meter afstand 
aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder; 

 

• Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 
18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in 
de kantines; 

 

• Geen fysiek contact bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel; 
 

• Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie; 
 

• Parkeren voor sporters op de aangewezen plaats; 
 

• De kleedkamers zijn gesloten, dus kom zo veel mogelijk omgekleed naar de sportlocatie; 
 

• Na afloop van de wedstrijd of training dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten; 
 

 

 



 

4. Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers: 

 

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 
 

• Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in groepen met 
anderen kunnen begeven; 

 

• Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 
 

• Wijs sporters op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen high-fives; 
 

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en 
wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk 
is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar of ouder wél 
1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines; 

 

• Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar; 
 

• Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 
gebeurt; 

 

• Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en schoonmaak van de materialen; 
 

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/ vrijwilligers en wisselspelers 
onderling, ook in de dug-out/reservebank; 

 

• U vangt de jongere jeugdspelers op, zodat zij begeleid kunnen worden naar het speelveld.           
(U bent ten alle tijden verantwoordelijk voor je ploeg!!) 

 

  



 

5. Parkeren/afzetten: 

 
 

• PARKEREN OP HET TERREIN IS NIET TOEGESTAAN TENZIJ; 
- U als OZC-lid de sport komt beoefenen; 
- U als gastvereniging de sport komt beoefenen/begeleiden; 
- U een functie heeft in de vereniging waardoor het beoefenen van de sport mogelijk 

wordt gemaakt;  
- U een KNKV-Official (en evt. begeleider) bent, die een wedstrijd komt fluiten; 

 

• Bij trainingen of thuiswedstrijden: Zet uw kind af op de aangewezen plaats; 
 

• (Parkeren op het terrein is voor ouders niet toegestaan) 
 

• Na het afzetten van uw kind verlaat u het terrein om de doorstroom te bevorderen; 
 

• Het is niet toegestaan om op het terrein in uw voertuig te wachten!!!!; 
 

• Bij uitwedstrijden van uw kind (t/m 17 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder 
teambegeleiding; 
(U valt dan niet onder de regel voor toeschouwers en mag blijven kijken naar de wedstrijd) 
 

 

6. Sanitaire voorzieningen/ Veiligheid: 

 
• De kleedkamers zullen gesloten zijn;  

(Dus kom zoveel mogelijk omgekleed naar uw wedstrijd/training) 
 

• Er kan gebruik gemaakt worden van de toiletten;  
(Dit alleen om uw behoeftes te doen, verder dient u de ruimte zo snel mogelijk weer te verlaten) 

 

• Er is ten alle tijden een EHBO-koffer+AED bereikbaar; 
 
  



 

 
 

7. Testen op COVID-19: 

 
Laat u zich als OZC-lid testen op het Coronavirus?  
 
Wat moet u doen voor de club? 
 

- Blijf gedurende het moment tussen testen en uitslag thuis!;  
(U bent dan niet welkom op de club)   

 
- Geef door dat u gaat testen en daarbij ook de uitslag naar ondergenoemde 

contactpersoon; 
(Dit ivm wedstrijdsecretariaat) 

 
- Contactpersoon: 

Michelle de Vlaam; - Tel.: 06-17300135 

 
 

 
 

 

 


