
 

Update coronamaatregelen 12-04-2021 
 
Na het herstarten van de voor groepstrainingen voor jongeren tot 27 jaar zijn nu ook de maatregelen 
voor de leeftijdsgroep vanaf 27 jaar iets versoepeld. Bekijk het volledige trainingsschema en de 
veldindeling dat geldt vanaf 12 april.  
 
Onderstaand tref je de geactualiseerde maatregelen aan die daarbij gaan gelden.  
We rekenen wederom op jullie medewerking en vragen iedereen om het gezond verstand te 
gebruiken. Blijf thuis bij klachten en hou je aan de landelijke maatregelen.  
 
 
Algemeen 
 

• Blijft thuis bij klachten, dat geldt ook voor neusverkoudheid <12 jaar; 
• Ben je positief getest op het coronavirus (of ben je getest en heb je nog geen uitslag binnen), 

dan neem je vanzelfsprekend niet deel aan trainingen gedurende de opgelegde 
quarantaineperiode door de GGD; 

• Zit je in quarantaine vanwege besmettingen in je omgeving of bron- en contactonderzoek, 
dan neem je uiteraard ook niet deel aan trainingen; 

• Voordat je naar trainen komt was je thuis je handen volgens de RIVM richtlijnen; 
• De kantine en de kleedkamers zijn gesloten, toiletten zijn in geval van nood open; 
• De bestuurskamer is uitsluitend open voor het pakken van sporttoebehoren of gebruik als 

verzorgingsruimte. 
 
Voor jeugd (kangoeroes t/m A): 
 

Halen en brengen: 
• Ouders mogen het sportpark niet op, kinderen worden voor de ingang van het Vinkenveld 

afgezet. Kom niet te vroeg, maar natuurlijk wel op tijd; 
• Blijf bij halen en brengen zoveel mogelijk in de auto of op de fiets en buiten het hek, zorg 

voor voldoende afstand; 
 

Trainen 
• Voorafgaand aan de training is een gezondheidscheck verplicht. Via WhatsApp vragen 

trainers of spelers klachten hebben: geen klachten = trainen, wel klachten = thuis blijven. We 
rekenen op een eerlijk antwoord; 

• Er zijn geen beperkingen voor trainingen; 
• Zorg er als trainer voor dat je voldoende afstand houdt; 
• Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan; 
• Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-

jeugd; 
• Na de training zorg je met je team voor het schoonmaken en opruimen van de ballen, let op 

maximaal 2 personen tegelijk in het materialenhok.  
 
  

https://www.de-vinken.nl/wp-content/uploads/korfbalverenigingdevinken/Trainingschema-voorjaar-april-2021.pdf
https://www.de-vinken.nl/wp-content/uploads/korfbalverenigingdevinken/Trainingschema-voorjaar-april-2021.pdf


 

Voor senioren tot 27 jaar: 
 

• Kom niet te vroeg en verlaat na de training zo snel mogelijk het sportveld; 
• Voorafgaand aan de training is een gezondheidscheck verplicht. Via WhatsApp vragen 

trainers of spelers klachten hebben: geen klachten = trainen, wel klachten = thuis blijven. We 
rekenen op een eerlijk antwoord; 

• Er zijn geen beperkingen voor trainingen; 
• Zorg er als trainer voor dat je voldoende afstand houdt; 
• Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan; 
• Na de training zorg je met je team voor het schoonmaken en opruimen van de ballen, let op 

maximaal 2 personen tegelijk in het materialenhok.  
 
Voor senioren vanaf 27 jaar: 
 

• Kom niet te vroeg en verlaat na de training zo snel mogelijk het sportveld; 
• Train in vaste groepen van maximaal 4 personen; 
• Wissel gedurende de training niet van samenstelling met andere groepjes en houd als 

groepje onderling 1,5 meter afstand; 
• De afstand tussen de verschillende groepjes moet meer dan 1,5 meter zijn zodat er geen 

sprake is van groepsvorming; 
• Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan; 
• Na de training zorg je met je groepje voor het schoonmaken van de ballen en het opruimen 

van materialen, let op maximaal 2 personen tegelijk in het materialenhok.  

 

 

 


