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Plan van aanpak Corona A.K.V. Korbatjo  

Versie per 17 oktober 2020 

 

Doel en context: 

Per 14 oktober 22.00 uur zijn strengere coronamaatregelen ingegaan. De veldcompetitie is stop-

gezet. Trainen is mogelijk maar voor senioren onder veel voorwaarden. Via dit document informeren 

we jullie over het korfballen per 17 oktober tot en met (vooralsnog) 31 oktober. Of/wanneer de 

zaalcompetitie start is op dit moment nog niet bekend. In principe zouden we na de herfstvakantie 

nog één week buiten trainen en per 2 november van start gaan met de zaaltrainingen. Echter of dit 

mogelijk gaat zijn is op dit moment nog een vraagteken. Zo wel, dan wordt voor de zaal een nieuw 

corona plan van aanpak opgesteld. We hebben hiervoor o.a. richtlijnen ontvangen van De Boogerd/ 

Bres. Wordt vervolgd… 

 

We koesteren het feit dat we als sport(vereniging) open mogen zijn. Tegelijkertijd blijft het voorlopig 

wel een spannende tijd. Steeds meer hebben we ermee te maken dat leden en vrijwilligers zelf, of 

mensen uit hun omgeving, getroffen worden door het coronavirus. De laatste weken hebben we een 

paar keer bericht gehad van een andere korfbalvereniging dat iemand waar we tegen gespeeld 

hebben besmet bleek te zijn. Gelukkig bij onze leden tot dusver steeds lichte of zelfs geen klachten, 

waardoor vooral het in quarantaine moeten als vervelend is ervaren. Als vereniging willen we 

uiteraard zoveel mogelijk voorkomen dat we bijdragen aan verspreiding van het virus. We zijn zeer 

tevreden over de directheid en openheid waarmee tot dusver door leden bij coronagevallen wordt 

gehandeld; dank daarvoor! Mocht er sprake zijn van een coronabesmetting, neem dan z.s.m. contact 

op met Marita (06-41586620).  

 

Door het coronavirus wordt van ons als bestuur extra veel gevraagd. Het afgelopen half jaar was 

pittig, ook omdat we een algemeen bestuurslid missen (deze functie is vacant) en er geen 

vrijwilligerscoördinator is (waardoor het werven van vrijwilligers niet voldoende tijd en aandacht 

krijgt). Gelukkig zijn er enkele vaste vrijwilligers waar we voor het extra werk door corona veel op 

hebben kunnen rekenen de afgelopen tijd. Zonder anderen tekort te willen doen, bedanken we als 

bestuur Tijmen, Ruben, Wilma, Danny-Jill, Bianca, Eelco en Dennis.  

 

Na de persconferentie van afgelopen dinsdagavond moesten we het protocol van NOC*NSF 

afwachten als ook de FAQ van het KNKV en de noodverordening voor deze regio. Inmiddels is alle 

info voorhanden. Om te voldoen aan alle regels, de leden veilig met elkaar te kunnen laten sporten 

en ook onze vrijwilligers zoveel mogelijk bescherming te bieden, is dit plan van aanpak opgesteld. Het 

is vanuit de gemeente ook een vereiste om een plan van aanpak te hebben. Bij een eventuele 

controle wordt hiernaar gevraagd.  

 

Vragen en/of opmerkingen zijn welkom! Zoek de grenzen niet op, gezond verstand voorop.  

 

Kelly de Vos   Marita Verkaik     Tijmen Vinke  

Voorzitter   Bestuurslid Technische Zaken   Accommodatiebeheerder   

Tel. 06-41321481  Tel. 06-41586620    Tel. 06-51936124 

voorzitter@korbatjo.nl  marita@korbatjo.nl    kantine@korbatjo.nl 
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Coronaregels bij Korbatjo:  

 

Sportcomplex algemeen: 

• Naast sporters zijn alleen vrijwilligers met een (afgesproken) rol welkom op het complex tijdens 

sportactiviteiten. Wees alert op de onderstaande regels.  

• Ouders/verzorgers zijn helaas niet welkom. Alleen ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor 

het kunnen laten sporten van hun kind mogen worden toegelaten, hier moet vooraf akkoord 

voor worden aangevraagd bij het bestuur.  

• Wij gaan ervan uit dat een ieder die last heeft (of tijdens de training krijgt) van enige vorm van 

verkoudheid, loopneus, hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, verhoging, koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak of komt uit een oranje of rood reisgebied (binnen 10 dagen) 

niet naar het sportcomplex komt (of direct weer weggaat). Dit geldt ook voor kinderen jonger 

dan 13 jaar. Bij coronavirus gezondheidsklachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. 

Neem bij twijfelgevallen contact op met Marita. Bij het betreden van het complex hangt en staat 

een bord met ‘de gezondheidscheck’. Met het betreden van het complex, geef je aan dat je 

volledig vrij bent van de genoemde klachten. Anders ben je niet welkom.  

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot anderen van 13 jaar en ouder 

(behalve als zij een gezamenlijk huishouden vormen). Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar 

mogen onderling bij elkaar binnen 1,5 meter afstand komen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven 

dus ook tot volwassenen geen afstand te houden.  

• Er geldt een looproute op het complex die moet worden aangehouden. De normale in- en 

uitgang is nu alleen ingang (éénrichtingsverkeer). Als uitgang wordt het hek achterop het veld 

gebruikt.  

• Er zijn, met dank aan De Willem van Oranje, meer fietsenhokken open. Zo is er voldoende ruimte 

om fietsen weg te zetten zonder binnen de 1,5 meter afstand te komen. 

• Parkeren graag op de parkeerplaatsen bij de CSG Willem van Oranje of aan de overzijde van de 

Randweg; niet in de wijk.  

• Op het grasveld bij betreden van het complex staat desinfectiegel, zodat iedereen direct zijn 

handen kan desinfecteren.  

• Na afloop van de training ga je gelijk weer naar huis.  

• Wij adviseren bij thuiskomst direct de handen te wassen met water en zeep.  

 

In het clubhuis: 

• Het clubhuis is gesloten. Ook de kleedkamers en de bestuurskamer. Je moet thuis omkleden en 

douchen. De EHBO-koffer en AED hangen direct bij de ingang links aan de muur.  

• Mocht je nodig naar het toilet moeten, dan is dit bij uitzondering mogelijk. Het clubhuis is op slot 

en de sleutel is bij de coronacoördinator van die avond/dag (herkenbaar aan het hesje). Bij 

betreden van het clubhuis, door één persoon tegelijk, graag je handen ontsmetten. Er staat 

desinfectiegel om te gebruiken.  

• De kantinecommissie zorgt voor schoonmaak. In iedere toiletruimte staat een sprayfles met 

hygiënische allesreiniger t.b.v. eigen keuze/verantwoordelijkheid voor extra schoonmaak. 
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Trainingen jeugd F tot en met de A’s: 

• 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. 

• Tijdens het beoefenen van de korfbalsport geldt geen 1,5 meter afstand beperking. Wel moeten 

trainers die 18 jaar of ouder zijn afstand houden van de jeugd van 13 tot en met 17 jaar. A-leden 

die ouder zijn dan 17 jaar mogen wel gewoon meetrainen bij hun eigen team (ook binnen 

afstand).  

• Direct na het sporten geldt voor leden van 18 jaar en ouder wél direct de 1,5 meter afstand regel.  

• Onderlinge wedstrijden binnen (de jeugd van) Korbatjo zijn toegestaan.  

• Schud geen handen, geef geen highfives en raak zo min mogelijk je gezicht en de palen aan.  

• Ieder team heeft een net met eigen ballen en zorgt na de training dat deze weer ontsmet 

worden. Bij de materiaalcontainer en bij de ingang en uitgang staat een spray met 

desinfectiemiddel.  

• Het reinigen van materialen is mogelijk met de spray die bij het materiaalhok staat. Er zijn niet 

meer continu aparte vrijwilligers hiervoor aanwezig. Na het opruimen van de materialen, zien de 

trainers erop toe dat de spelers direct hun handen weer desinfecteren.  

• Na afloop van de training ga je gelijk weer naar huis.  

• NB: ‘Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-

jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is.’ is ook een regel. Bij ons is 30% 

van de A1 18 jaar, 12,5% van A2 en bij A3 is niemand 18 jaar, dus we menen hiermee in basis al 

te voldoen aan deze regel.  

 

➢ In de herfstvakantie is er voor de jeugd geen trainen. De week van 27 oktober weer op reguliere 

dagen en tijden, behalve op zaterdag.  

 

Trainingen senioren per team – doordeweekse avond: 

• 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. 

• Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – 1,5 meter afstand ten opzichte van elke 

medesporter.  

• Er mag in groepen van 4 personen gesport worden (4 is exclusief de trainer). De viertallen 

moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes, en mogen gedurende de 

trainingen niet wisselen.  

• Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan.  

• Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig.  

• Schud geen handen, geef geen highfives en raak zo min mogelijk je gezicht en de palen aan.  

• Ieder team heeft een net met eigen ballen en zorgt na de training dat deze weer ontsmet 

worden. Bij de materiaalcontainer en bij de ingang en uitgang staat een spray met 

desinfectiemiddel.  

• Het reinigen van materialen is mogelijk met de spray die bij het materiaalhok staat. Er zijn niet 

meer continu aparte vrijwilligers hiervoor aanwezig. Na het opruimen van de materialen, zien de 

trainers erop toe dat de spelers direct hun handen weer desinfecteren.  

• Wij raden ten zeerste af om met personen die niet uit jouw huishouden komen in dezelfde auto 

te stappen. Als je hier wel voor kiest, doe dan in ieder geval een mondkapje op.  
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• Na afloop van de training ga je gelijk weer naar huis.  

 

➢ Korbatjo 1 en 2: trainen op dinsdag om 20.30 uur online + op donderdag 20.45 uur bij Korbatjo 

(20.30 uur aanwezig).  

➢ Korbatjo 3: traint op dinsdag 21.00 uur bij Korbatjo.  

➢ Korbatjo 4: traint op dinsdag 21.00 uur bij Korbatjo.  

➢ Midweek: ieder midweeklid kan het individueel bij Marita aangeven als hij/zij graag meetraint bij 

een ander team.  

➢ FUN&fit: traint de maand oktober niet meer. Als er iemand is die - wanneer hun vaste trainer 

niet kan (zoals deze periode) - training kan en wil geven aan deze groep, dan horen wij het graag.  

➢ G1, G2 en G3: trainen de maand oktober niet meer. In de herfstvakantie zou al niet getraind 

worden. De week erna wordt nu, als gevolg van de strengere maatregelen en omdat zij extra 

kwetsbaar zijn, ook niet getraind.  

 

Training c.q. schotladder senioren in vaste duo’s – op zaterdag:  

Voor alle seniorenleden wordt door Marco de Jong een schotladder georganiseerd op de zaterdagen 

24 oktober, 31 oktober, 7 november en/of 14 november. De opzet:  

• Je meldt je aan. Liefst per duo, maar individueel is ook mogelijk. Opgeven kan via dit formulier.  

• Je houdt tijdens deze schotladder hetzelfde vaste team van 2 personen. Stem onderling af of je 

wel/geen mondkapje draagt, uiteraard heeft dit wel onze voorkeur.  

• Per zaterdag is er van 10.00 tot 12.00 uur een schotladder. Je kunt je voor één zaterdag of 

meerdere zaterdagen aanmelden.  

• We verwachten dat je om 9.50 uur aanwezig bent i.v.m. het opzetten van de palen. De sets palen 

komen 10 meter uit elkaar te staan.  

• Per set staan de korven 7 meter uit elkaar, recht tegenover elkaar. De teams schieten om 

beurten. De leden van ieder duo schieten om beurten.  

• Ketst de bal op de korf in het vlak tussen de palen, dan mag bij vangst de speler schieten vanaf 

de plek waar de bal gevangen is, tot maximaal 1,5 meter van de korf van de tegenstander. 

Doorlopers zijn niet toegestaan.  

• Tegen een tegenstander schiet je 10 minuten. Dan wisselen we centraal, zodat je blijft spelen.  

1e ronde: nr 1 tegen 2, 3 tegen 4, 5 tegen 6, enz.  

2e en 3e ronde: 1 tegen 3, 2 tegen 4, 5 tegen 7, enz.  

4e ronde als ronde 1 enz. 

• Marco deelt de duo's random in, dus je kunt bovenaan starten of (helaas) onderaan... 

• Als het lager geplaatste duo wint, wisselt het van plek op de ranglijst met het hogergeplaatste 

duo. 

• Na afloop help je met opruimen en daarna ga je gelijk naar huis.  

• De uitslagen worden in een Google-bestand online bijgehouden, zodat je het verloop kunt zien. 

We houden een ladder per dag bij én over alle zaterdagen samen (totaal aantal punten en een 

gemiddelde score).  

• Communicatie gaat waarschijnlijk via WhatsApp.  

• Als je een opgegeven zaterdag toch niet kunt, meld je dan z.s.m. en in principe uiterlijk de 

vrijdagavond ervoor af door een WhatsApp-berichtje te sturen aan Marco: 06-14150115.  

https://docs.google.com/forms/d/1BTfklDAVlr7ZVes9FbitdFML9O7fDK-QsbzeYjs4bEo/edit


5 
 

• Tot slot: de regels voor trainingen zoals hierboven vermeldt gelden ook voor de zaterdagen, 

m.u.v. dat bij de schotladder een team dus uit 2 personen bestaat. Neem zelf een bal mee uit het 

ballennetje van jouw team!   

 

Corona-coördinatoren  

Wij verwachten dat iedereen die zich op het sportcomplex van Korbatjo bevindt, de regels kent en 

zich hier ook aan houdt. Wij verzoeken jullie met elkaar toe te zien op naleving door iedereen. Het 

bestuur van Korbatjo houdt zich het recht voor om mensen te verzoeken het complex te verlaten, 

wanneer deze zich niet aan de regels houden.  

 

Als bestuur/vereniging moeten we de regels naleven om verdere nadelige consequenties voor de 

club zoveel mogelijk te voorkomen. Om dit in goede banen te leiden, zijn er vrijwilligers die als 

corona-coördinator fungeren. Zij zijn herkenbaar door het dragen van een hesje. Op momenten dat 

er geen zichtbare coördinator aanwezig is maar contact nodig is, neem dan contact op met Kelly, 

Tijmen of Marita (zie boven).  

 

Het geopend zijn en blijven (ook in de zaalperiode) is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van 

corona-coördinatoren. Kun/wil je hier op één of meerdere trainingsavond(en) en/of zaterdag(en) 

aan bijdragen, dan horen we het graag!  

 

 

 


