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Plan van aanpak Corona A.K.V. Korbatjo
Versie per 3 maart 2021

Beste allemaal,

Vanaf woensdag 3 maart is het sporten zonder beperkingen toegestaan tot en met 26 jaar. Dit was
eerder nog tot en met 17 jaar. De teamindelingen zijn inmiddels gecommuniceerd voor de komende
weken en de jeugd is al zo’n 1,5 week weer bezig met de trainingen. We zien veel enthousiasme terug
bij de jeugdleden, fijn om te zien! Ook de planning van de coronacoördinator verloopt goed, we
waarderen het erg dat de ouders van onze leden zo klaarstaan voor onze vereniging.

In dit plan van aanpak zijn de wijzigingen naar aanleiding van de persconferentie van 23 februari
aangepast. Voor de jeugd zijn er geen drastische wijzigingen. Wel hebben wij vanuit het bestuur en de
TC Jeugd een extra beperking toegevoegd.

Tevens blijven de huidige coronaregels staan. Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. Personen
van 13 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand. Trainers houden dus altijd 1,5 m afstand van
elkaar. Op de Korbatjo-website is altijd de meest actuele versie van het plan van aanpak te vinden.
Mocht je feedback, vragen en/of overige opmerkingen hebben over het plan van aanpak laat het dan
vooral even weten!

Zoek de grenzen niet op, gezond verstand voorop. Mocht er sprake zijn van een coronabesmetting,
neem dan z.s.m. contact op met Veronique (06-20996910).

Kelly de Vos Veronique Bouman
Voorzitter Bestuurslid Algemene Zaken
Tel. 06-41321481 Tel. 06-20996910
voorzitter@korbatjo.nl veronique.bouman@hotmail.com
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Coronacoördinator
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 het veld te verlaten, wanneer deze zich niet aan de regels houden.
Bij de veldtraining is altijd een coronacoördinator aanwezig. De coronacoördinatoren worden
ingepland volgens het weekschema welke voor de komende twee weken worden gepubliceerd. Wij als
bestuur doen dan ook een beroep op de ouders/verzorgers van onze jeugd en onze leden zelf. Een
vereniging bestaat met en door elkaar. Wij zijn er blij dat we onze jeugd weer trainingen kunnen
aanbieden maar daar hebben we wel iedereen zijn hulp bij nodig. Per trainingsdag zullen er twee teams
ingedeeld worden om een coronacoördinator aan te leveren. Dit gaat volgens het schema:

Maandag 17:45 tot 19:15 Persoon 1
19:15 tot 20:30 Persoon 2

Woensdag 17:45 tot 19:15 Persoon 3
19:15 tot 20:30 Persoon 4

Zaterdag 8:45 tot 10:30 Persoon 5
10:30 tot 12:15 Persoon 6

De indeling zal onderling overlegd worden, wij vragen de teamouders om dit binnen het team te
regelen wanneer een team ingedeeld is. Mocht dit toch niet uitkomen, probeer dan te ruilen met
data/tijden van een ander team. Mits het echt niet lukt, neem dan contact op met Veronique (06-
20996910).

De coronacoördinator is herkenbaar door het dragen van een hesje. De spullen, desfinfect en het hesje
worden door de coördinator opgehaald op Mesdagstraat 11 te Oud-Beijerland (Ruben) en dienen daar
na afloop weer afgeleverd te worden (het afleveren geldt alleen voor de zaterdag). Het is ook mogelijk
als coördinator een eigen hesje van huis mee te nemen. De coördinator moet gedurende de training
aanwezig blijven op het veld.

Coronaregels bij OSV:
· De kleedkamers mogen niet gebruikt worden. Je moet dus thuis omkleden en douchen. 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. Veldschoenen kunnen aan de zijkant op afstand worden aangedaan.

· Bij uitzondering mag gebruik gemaakt worden van het toilet in het gebouw van OSV.
· Bij de ingang van OSV staat desinfect, zodat iedereen bij binnenkomst en bij vertrek de handen

kan desinfecteren.
· 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 op locatie. Het is niet
mogelijk dat ouders/verzorgers tijdens de training binnen blijven kijken of wachten, dus ook niet
buiten het hek of op de parkeerplaats van OSV.
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· Zet uw kind(eren) bij voorkeur buiten af en ga niet mee naar binnen. De trainers zullen minimaal
15 minuten van tevoren op het veld aanwezig zijn 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.

· 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 is het de bedoeling dat jullie – na het opruimen van de materialen
(indien van toepassing) – het terrein direct weer verlaten. Blijf ook niet bij de uitgang,
fietsenrekken of het parkeerterrein hangen. Er gelden namelijk regels voor de maximale
samenkomst- en gezelschapsgrootte, het aantal personen is hiervoor vastgesteld op 2. Deze
regels gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar.

· Wij adviseren bij thuiskomst direct de handen te wassen met water en zeep.
· 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.
· Zorg dat je 5-10 minuten voor start van jouw training aanwezig bent op het veld van OSV.
· Trainers die eerst training geven en vervolgens zelf aansluitend trainen mogen op het veld blijven,

wachten op een training op het veld is niet toegestaan.

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.
· Direct na het sporten geldt voor leden van 13 jaar en ouder wél direct de 1,5 meter afstand regel.
· Onderlinge wedstrijden en partijvormen 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.

· Geblesseerde spelers mogen komen kijken bij de training van hun team.
· Het bestuur en de TC Jeugd vinden het niet wenselijk dat trainers van andere leeftijdscategorieën

zich mengen met hun team. Wij zien dan ook graag dat trainers altijd een alternatieve oplossing
zoeken indien er te weinig kinderen aanwezig zijn voor een partij (bijv. Vraag een ander team of er
iemand mee kan doen of speel met één of twee personen minder).
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Senioren (t/m 26 jaar):
· Tijdens het beoefenen van de korfbalsport geldt geen 1,5 meter afstand beperking. Wel

moeten trainers onderling afstand houden van elkaar en van de spelers.
· Direct na het sporten geldt voor iedereen de 1,5 meter afstand regel.
· Onderlinge wedstrijden en partijvormen 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.

· Geblesseerde spelers mogen komen kijken bij de training van hun team.

Senioren vanaf 27 jaar:
· Er  mag  in  tweetallen  gesport  worden.  De  samenstelling  van  deze  twee  personen  mogen

gedurende de training niet wisselen. De tweetallen dienen wel 1,5 meter afstand van elkaar te
houden. De trainer mag instructies geven aan één tweetal tegelijk. De trainer mag daarna wel
wisselen naar het andere tweetal mits er bij alle tweetallen 1,5 meter afstand wordt gehouden.
Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer is niet toegestaan.

· De tweetallen dienen zich duidelijk te onderscheiden van andere groepjes, bijvoorbeeld door
middel van hesjes;

· Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan.
· Schud geen handen, geef geen highfives en raak zo min mogelijk je gezicht en de palen aan.


