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Plan van aanpak Corona A.K.V. Korbatjo  

Versie per 2 november 2020 

 

Beste allemaal, 

 

Door het coronavirus leven we in een rare en spannende tijd. Steeds meer hebben we ermee te 

maken dat leden en vrijwilligers zelf, of mensen uit hun omgeving, getroffen worden door het virus. 

Daarnaast vraagt het bij Korbatjo veel van een kleine groep vrijwilligers om steeds aan de nieuwe 

regels te voldoen. 

 

Wanneer we weer wedstrijden kunnen spelen tegen andere korfbalverenigingen is op dit moment 

nog niet bekend. Het KNKV heeft een routekaart ontwikkeld hoe vanaf 21 november de competitie 

gespeeld zou kunnen worden. Wij hebben feedback gegeven dat we dit teveel gericht vinden op 

competitie terwijl wij allang blij zijn als we weer normaal kunnen trainen en (oefen)wedstrijden 

spelen; dus promotie/degradatie versus spelplezier.  

 

Vanaf a.s. maandag 2 november starten we wel met trainen in de zaal. Voor zaterdag 14 november 

staan er oefenwedstrijdjes voor diverse jeugdteams gepland (Korbatjo teams onderling). Over andere 

zaterdagen in november moet nog besloten worden. Mogelijk wordt de schietladder voor A’s en 

senioren doorgezet; heb je hierover vragen of wil je je aanmelden, neem dan contact op met Marco 

de Jong (06-14150115).  

 

Om ook tijdens het zaalseizoen 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 nieuwe plan van 

aanpak opgesteld. We moeten nog gaan zien hoe dit alles uitpakt in praktijk. Op de Korbatjo-website 

is altijd de meest actuele versie van het plan van aanpak te vinden. Zeker gezien de overgang naar de 

nieuwe situatie (in De Boogerd en De Willem van Oranje in plaats van op ons eigen sportcomplex), 

zijn jullie feedback, vragen en/of overige opmerkingen welkom!  

 

Zoek de grenzen niet op, gezond verstand voorop. Mocht er sprake zijn van een coronabesmetting, 

neem dan z.s.m. contact op met Marita (06-41586620).  

 

Kelly de Vos   Marita Verkaik       

Voorzitter   Bestuurslid Technische Zaken      

Tel. 06-41321481  Tel. 06-41586620     

voorzitter@korbatjo.nl  marita@korbatjo.nl     

 

Geen coronacoördinatoren  

Wij verwachten dat iedereen 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 de zaal te verlaten, wanneer deze zich niet aan de regels houden.  

 

https://www.knkv.nl/routekaart-korfbalcompetitie/
https://korbatjo.nl/
mailto:voorzitter@korbatjo.nl
mailto:marita@korbatjo.nl
http://korbatjo.lyfter.nl/
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Bij de zaaltrainingen is vooralsnog geen corona-coördinator aanwezig. Er zijn nauwelijks 

aanmeldingen gekomen voor deze vrijwilligersfunctie en als iedereen zich voldoende aan de regels 

houdt dan is het ook niet nodig. Op momenten dat er contact nodig is, neem dan contact op met 

Kelly of Marita (zie hierboven).  

 

Op de zaterdagen, zoals bij de onderlinge oefenwedstrijdjes voor de jeugd op 14 november, is wel 

een coronacoördinator aanwezig om toe te zien op naleving van de regels. De coronacoördinator is 

herkenbaar door het dragen van een hesje. Die hesjes liggen in de kast van Korbatjo in de rechter 

berging (de sleutels zijn te verkrijgen bij de receptie van De Boogerd) of je mag als coördinator een 

eigen hesje van huis meenemen.  

 

Coronaregels in De Boogerd en De Willem van Oranje:  

• De kleedkamers mogen niet gebruikt worden. Je moet dus thuis omkleden en douchen; met 

uitzondering van je zaalschoenen, die doe je pas bij/in de zaal aan. Ga voor vertrek van huis nog 

even naar het toilet en was thuis je handen. Vergeet eventueel je bidon met water niet mee te 

nemen, maar let op dat er niet met water geknoeid mag worden in de zaal.  

o In De Willem van Oranje graag in de kleedkamer de schoenen omwisselen.  

o In De Boogerd bij binnenkomst in de zaal de schoenen omwisselen. 

• Bij uitzondering mag gebruik gemaakt worden van het toilet (ook in De Boogerd in de 

kleedkamers bij de grote zaal).  

• Bij de ingang van De Boogerd staat desinfect, zodat iedereen bij binnenkomst en bij vertrek de 

handen kan desinfecteren. Voor de teams die trainen in De Willem van Oranje is er een spray 

vanuit Korbatjo.  

• 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.  

• Naast sporters zijn alleen vrijwilligers met een (afgesproken) rol welkom in de zaal. Het is niet 

mogelijk dat ouders/verzorgers tijdens de training binnen blijven kijken of wachten, dus ook niet 

in De Boogerd in de hal bij het raam.  

• Zet uw kind(eren) bij voorkeur buiten af en ga niet mee naar binnen. Bij F1, E3 en E4 op maandag 

om 17.55 uur en bij D3 op woensdag om 18.50 uur staat een trainer bij de ingang van De 

Boogerd klaar om de kinderen op te vangen. Ook loopt een trainer direct na afloop van de 

training(en) met de kinderen weer mee naar de uitgang.  

• 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.  

• Tijdens de trainingen mogen de nooddeuren worden opengezet, maar let op dat deze na afloop 

weer goed worden afgesloten.  

• 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.  

• Na afloop van de training ga je gelijk weer naar huis.  
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• Wij adviseren bij thuiskomst direct de handen te wassen met water en zeep.  

• Volg ook de looproutes en aanvullende regels die bij De Boogerd en De Willem van Oranje 

aangegeven zijn/worden op.  

• 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.  

 

Jeugd F tot en met de A’s: 

• 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. De ballen hoeven niet voor of na iedere training 

gereinigd te worden. Als een team dat wel graag wil en daarvoor een eigen spray met 

desinfectiemiddel wil, laat het ons dan weten.   

• 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.  

 

Senioren: 

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

medesporter. Schud geen handen, geef geen highfives en doe geen boks.  

• 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.  

• Raak zo min mogelijk je gezicht en de palen aan.  

• Ieder team heeft een net met eigen ballen. De ballen hoeven niet voor of na iedere training 

gereinigd te worden. Als een team dat wel graag wil en daarvoor een eigen spray met 

desinfectiemiddel wil, laat het ons dan weten.   

 

 

 


