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Info wedstrijden augustus 2020 

 

Beste allemaal, 

 

Eerder informeerden we jullie over de trainingen in augustus (zie onder). Deze brief gaat over de 

coronamaatregelen bij (oefen)wedstrijden.  

 

Op 11 augustus ontvingen we een e-mail van het KNKV waarin de bond aangeeft dat ze met alle 

sportbonden en NOC*NSF nu aan het algemene protocol werken, waarna het KNKV deze nog 

korfbalspecifiek maakt. Ze verwachten in de loop van volgende week met meer informatie te komen. 

Op basis daarvan stellen wij de richtlijnen op voor Korbatjo. Zoals in onze vorige brief stond, worden 

jullie voor 29 augustus geïnformeerd over de coronamaatregelen op ons eigen sportcomplex. Daarbij 

volgt ook info over de uitwedstrijden.  

 

Voor de komende weken gelden de volgende richtlijnen bij (oefen)wedstrijden:  

- Bij corona lijkende gezondheidsklachten (zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts): 

blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.  

- Ga voor vertrek van huis nog even naar het toilet en was thuis je handen. Vergeet je bidon, 

gevuld met water, niet mee te nemen. 

- In de auto moet iedereen in de leeftijd van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen wanneer 

personen in de auto niet uit één huishouden komen.  

Er komen Korbatjo mondkapjes! Dank aan Beate voor dit leuke idee. Alle coaches/ 

begeleiders en jeugdspelers van 13 jaar en ouder krijgen er 2 cadeau, voor anderen worden deze 

verkocht tegen kostprijs. Meer info hierover volgt.    

- Ben je 18 jaar of ouder: houd dan 1,5 meter afstand van anderen. Voor spelers en speelsters 

geldt dit niet tijdens de wedstrijd; wél voor en na de wedstrijd (dus ook tijdens het warmlopen), 

in de dug-out en in de kantine, kleedkamers, etc. Bij wedstrijden, toernooien en evenementen 

mag publiek aanwezig zijn en ook toeschouwers moeten de 1,5 meter afstand aanhouden.  

- De beschikbaarheid en geldende regels voor gebruik van de kantine, kleedruimtes, douches en 

looproutes is per toernooi of locatie anders. Idem of je het terrein direct na afloop moet verlaten 

of wellicht is de kantine juist geopend of wordt er een lunch, barbecue of iets dergelijks 

georganiseerd. Neem de informatie van de organiserende partij vooraf goed door en volg de 

instructies op.  Het kan zijn dat er een gezondheidscheck plaatsvindt en daarvoor een aantal 

vragen worden gesteld. 

- Maak de ballen voorafgaand aan de wedstrijd (als het goed is is dit na de training gedaan) en 

vóór de volgende training schoon met de spray met desinfectant. Gebruik voor de tweede helft 

van de wedstrijd een schone bal.  

- Was vaak je handen met water en zeep en/of neem zelf desinfecterende gel mee om regelmatig 

je handen in te smeren.  

- Schud geen handen (ook niet met de scheidsrechter), geef geen highfives en raak zo min mogelijk 

je gezicht en de palen aan.  

- Geforceerd stemgebruik (zoals schreeuwen) is niet toegestaan. Dit geldt voor zowel sporters als 

trainers/coaches/begeleiders, overige vrijwilligers en toeschouwers. Toeschouwers mogen ook 

niet zingen. Echter voor coaches vinden wij het in het kader van hun functie-uitoefening wel 
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uitlegbaar als er (indien door de coach nodig geacht zelfs geforceerd) geroepen wordt naar het 

team. Graag dan wel als coach op ruime afstand zittend of staand van anderen, (bij voorkeur) 

meer dan 1,5 meter. Roepen naar de scheidsrechter is normaliter al ongewenst en nu zeker, ook 

door coaches. Net als voor coaches een uitzondering geldt, vinden wij het ook begrijpelijk dat 

spelers en speelsters elkaar in het veld noodzakelijke korfbalaanwijzingen geven. Let op dat als 

een scheidsrechter en/of tegenstanders dit als een probleem ervaart/ervaren, het formeel zo is 

dat het geforceerd stemgebruik niet mag.  

 

Wij verzoeken ieder van jullie deze richtlijnen na te leven. En met elkaar toe te zien op naleving door 

iedereen. We hebben er begrip voor als jij persoonlijk klaar bent met het virus, maar het virus is dat 

niet met ons en als bestuur/vereniging moeten we de regels naleven om verdere nadelige 

consequenties voor de club zoveel mogelijk te voorkomen.  

V.w.b. het vervoer naar uitwedstrijden, het wel/niet gaan sporten etc. willen we ieder vragen 

om zijn/haar persoonlijke grenzen te bewaken. Als een ouder wordt aangewezen als chauffeur maar 

dit niet wil, geef het dan eerlijk aan, dan zoeken we een andere oplossing. Als seniorenleden liever 

apart reizen in plaats van in één auto, dan hebben we hiervoor begrip en kan de reguliere 

reiskostenvergoeding indien nodig/gewenst alsnog worden aangevraagd. Als je te angstig bent om 

alweer te gaan korfballen: voel je niet verplicht en maak het dan bespreekbaar bij je trainer/coach, 

de betreffende commissie of het wedstrijdsecretariaat.  

 

Als er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we het graag. Pas op jezelf, op elkaar en op Korbatjo!  

 

Groeten namens het bestuur,  

 

Marita Verkaik  

Bestuurslid Technische Zaken  

Tel. 06-41586620  
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