
 

Protocol van de Wierdense Korfbalvereniging 
Blauw-Zwart vanwege COVID-19  

(versie 22-08-2020) 
 
We mogen weer  
Alle buitensporters mogen van de overheid weer in groepsverband sporten. Daar zijn we als 
vereniging natuurlijk heel erg blij mee. Om dit veilig te kunnen doen, moeten we als 
vereniging wel extra maatregelen nemen. In dit protocol is te lezen hoe we dit binnen K.V. 
Blauw- Zwart hebben ingericht. We hebben hierbij gebruik gemaakt van het landelijk 
protocol van NOC*NSF en de aanvullende adviezen van het KNKV en de Gemeente Wierden. 
Het protocol welke dateert van 1 mei 2020 komt hiermee te vervallen. 
 
Algemeen  
De kleedkamers en de kantine gaan op bepaalde dagen en tijden weer open. Op de 
accommodatie is tijdens elke trainingsavond en wedstrijddag een corona coördinator 
aanwezig. Dit kan, op rustige momenten, degene zijn die bardienst heeft of, op drukkere 
momenten zoals bij een wedstrijddag, een apart persoon die herkenbaar met een 
veiligheidshesje zijn. Deze persoon zorgt namens de vereniging voor de handhaving van dit 
protocol, maar we doen hierbij ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van 
iedereen die onze accommodatie bezoekt. Daarom vragen we aan alle spelers, 
trainers/coaches, ouders en supporters om dit protocol goed door te nemen en op te 
volgen.  Bij binnenkomst dien je je handen te desinfecteren en te allen tijde 1,5 meter van 
elkaar afstand te houden (1,5 meter uitzonderingen: zelfde huishouden).  
 
Trainingsschema  
De trainingen starten weer op 18 augustus 2020. De tijden van de trainingen zullen door de 
TC gecommuniceerd worden. 
Ook is er een schema gemaakt voor het gebruik van de kleedkamers. De kleedkamers zijn op 
trainingsavonden alleen beschikbaar na afloop van de training, zodat er meer ruimte is voor 
de teams en teams elkaar zo min mogelijk kruisen. Het actuele schema is te vinden op de 
website en clubblad en is al gedeeld via de teamapps. Op wedstrijddagen kan er wel vooraf 
worden omgekleed, maar wordt nog steeds aanbevolen om dit zoveel mogelijk thuis te 
doen.  
 
Wedstrijden/trainingen/publiek  
Publiek is tijdens wedstrijden/trainingen toegestaan, maar dient 1,5 meter afstand te 
houden. Je mag beslist NIET plaatsnemen op de afgeplakte rood/witte delen. Publiek is NIET 
toegestaan op het veld. Eventuele verdere instructies van de corona coördinator dien je op 
te volgen. Verder is geforceerd stemgebruik (zingen en schreeuwen) niet toegestaan.  
Voor sportactiviteiten buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder 
reservering en gezondheidscheck. Wanneer het niet mogelijk is om de 1,5 meter tijdens 
wedstrijden/trainingen aan te houden, dan kan de corona coördinator ingrijpen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Uitwedstrijden  
Wanneer er naar een uitwedstrijd gereisd moet worden, volgen wij het advies van het RIVM. 
Dit houdt in dat wanneer je met anderen buiten je huishouden om in de auto zit er wordt 
geadviseerd een mondkapje te dragen (vanaf 13 jaar). Alle leden en supporters van K.V. 
Blauw-Zwart dienen zich aan het protocol van de club die wordt bezocht te houden. 

Kantine/terras  
- Iedereen vanaf 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand van elkaar.  
Uitzonderingen:  

▪ Personen uit hetzelfde huishouden 

- De bezoekers moeten vooraf of bij aankomst reserveren; 
- De gezondheid van de bezoekers verifiëren; 
- Bezoekers placeren (vaste plaats toewijzen); 
- De bezoekers worden gevraagd hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te 
stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens voor eventueel bron- en 
contactonderzoek door de GGD. De volgende gegevens moeten worden gevraagd: 
            - volledige naam; 
            - datum, aankomsttijd en placering van het bezoek; 
            - e-mailadres; 
            - telefoonnummer; 
            - toestemming. 

De hiervoor genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van een 
eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD  

- Het heeft de voorkeur om zoveel mogelijk het terras te gebruiken.  
- Het verplaatsen van stoelen en tafels is NIET toegestaan zonder overleg met de corona 
coördinator. Dit houdt ook in dat stoelen niet zomaar uit het materialenhok gepakt mogen 
worden. 
- Graag zoveel mogelijk met PIN betalen.  
- Bestellingen bij de bar worden bij voorkeur zoveel mogelijk gedaan door 1 persoon per 
groep/team/tafel, om het aantal verplaatsingen te minimaliseren. 
 
Richtlijnen sporters en trainers/coaches 
Sporters  
- Was thuis alvast je handen.  
- Kom niet trainen of een wedstrijd spelen als thuis iemand klachten heeft. Geef het op tijd 
door aan de trainer/coach als je NIET komt trainen/spelen. Voor het 2e, 3e en 4e afmelden bij 
de aanvoerder van je team. 
 



 
 
 
 
 
 

 
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor het begin van de training of de tijd dat je voor een 
wedstrijd aanwezig dient te zijn.  
- Trek thuis alvast je sportkleding en schoenen aan en neem een eigen gevulde bidon mee. 
- De kleedkamers zijn op trainingsavonden alleen beschikbaar na afloop van de training, 
zodat er meer ruimte is voor de teams en teams elkaar zo min mogelijk kruisen.  
- Op wedstrijddagen kan er wel vooraf worden omgekleed, maar wordt nog steeds 
aanbevolen om dit zoveel mogelijk thuis te doen.  
- Fietsen kunnen geparkeerd worden in de fietsenstalling of op het gras. 
- Iedereen moet bij aankomst op de accommodatie de handen desinfecteren.  
- Tijdens de training hoeven de spelers geen afstand van elkaar te houden. Zorg wel dat je 
buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek 
contact hebt (zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel).  
- 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.  
- Na afloop van de training moet je bij het verlaten van het veld je handen desinfecteren.  
- Na afloop van de training kunnen spelers douchen op de accommodatie. Hierbij moet ook 
in de kleedkamer 1,5 meter afstand gehouden worden en er mogen daarom maximaal 5 
personen tegelijk in een kleedkamer zijn en 3 maximaal tegelijk douchen (uitzondering voor 
sporters onder de 18 jaar, daar is geen maximum aantal).  
- Jeugdspelers die niet zelfstandig kunnen douchen/omkleden, graag thuis douchen. Er 
mogen geen ouders in de kleedkamers komen. 
- Het is niet toegestaan om als spelers de kleedkamers van de scheidsrechters te gebruiken. 
- Er is een kleedkamerschema opgemaakt, direct na afloop van de training en aangewezen 
kleedkamer(s) per team om teams onderling te scheiden. Hier zijn tijden aan verbonden, 
houd je hier strak aan. Dit schema is gecommuniceerd via het clubblad en teamapps. 
- Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen (tenzij het noodzakelijk is tijdens de 
sportbeoefening).  
- Volg de aanwijzingen van je trainers en corona coördinator op.  
 
Trainers/coaches  
- Er is geen maximaal aantal trainers of spelers meer per wedstrijdveld. Wel geldt dat het 
aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de 
sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).  
- Benadruk dat alle sporters niet eerder dan 10 minuten voor het begin van de training of de 
tijd dat je voor een wedstrijd aanwezig dient te zijn bij de accommodatie komt en dat 
iedereen de 1,5 meter afstand houdt (18 jaar en ouder).  
- Spelers dienen op trainingsdagen in sportkleding te komen en thuis vast een eigen bidon te 
vullen.  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
- Houd als trainer/coach/aanvoerder wekelijks bij wie er wel en niet hebben getraind, zodat 
bij een eventueel contactonderzoek direct aangegeven kan worden wie er op bepaalde 
trainingen/wedstrijden wel/niet aanwezig waren. 
- De kleedkamers zijn alleen beschikbaar na afloop van de training, zodat er meer ruimte is 
voor de teams en teams elkaar zo min mogelijk kruisen.  
- Jeugdspelers die niet zelfstandig kunnen douchen/omkleden, graag thuis laten douchen. 
- Zorg er voor dat het trainingsmateriaal na elke training en wedstrijd wordt gedesinfecteerd. 
- Desinfectiemiddel (handgel en spray voor het materiaal) staat in het materialenhok links op 
de tafel. Is de desinfectie op, meldt dit bij de corona coördinator. 
- Op wedstrijddagen kan er wel vooraf worden omgekleed, maar wordt nog steeds 
aanbevolen om dit zoveel mogelijk thuis te doen. 
- Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) 
beoefening/begeleiding van de sport.  
- Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar. Gebruik 
hierbij wel je gezond verstand en kom niet onnodig dicht bij elkaar.  
- Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.  
- Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde 
contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een 
overwinningsmomenten of tijdens een wissel.  
- 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.  
- Na afloop van de training kunnen spelers douchen op de accommodatie. Hierbij moet ook 
in de kleedkamer 1,5 meter afstand gehouden worden en er mogen daarom maximaal 5 
personen tegelijk in een kleedkamer zijn en 3 maximaal tegelijk douchen (uitzondering voor 
sporters onder de 18 jaar, daar is geen maximum aantal).  
- Er is een kleedkamerschema opgemaakt, direct na afloop van de training en aangewezen 
kleedkamer(s) per team om teams onderling te scheiden. Hier zijn tijden aan verbonden, 
houd je hier strak aan. Dit schema is gecommuniceerd via het clubblad en teamapps. 
- Jeugdspelers die niet zelfstandig kunnen douchen/omkleden, graag thuis douchen. Er 
mogen geen ouders in de kleedkamers komen. 
- Zorg ervoor dat alle spelers zich aan bovenstaand protocol houden, bij vragen kun je altijd 
terecht bij de dienstdoende corona coördinator. 
 
Corona Coördinatoren: 
Voor de trainingsdagen hebben wij een aantal vaste corona coördinatoren, zie schema op de 
deuren van het clubgebouw en tevens gedeeld in de groepsapps. Zoals iedereen begrijpt 
dienen wij dit ook op de wedstrijddagen met elkaar in te vullen als vereniging. Het 
competitieschema is bekend en zullen we gaan kijken hoe we dit met alle teams en ouders 
het beste kunnen gaan invullen, wij verwachten hierin zijn/haar medewerking. 
 
Vastgesteld te Wierden op 22 augustus 2020 door het bestuur. 


