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Beste DSO’er, 
 
De vakantie zit er weer zo goed als op en dat betekent dat we weer gaan starten met onze geliefde 
korfbalsport. Het wedstrijdprogramma voor de 1e helft van de veldcompetitie is inmiddels bekend, dus we 
hebben een doel om naar toe te trainen. De trainingen beginnen donderdag 13 augustus. 
 
Onze kantine is weer open en er mag gedoucht worden. Gezien de omstandigheden is er nog steeds een 
aantal richtlijnen van toepassing waar we ons aan moeten houden. Hierbij is acht geslagen op het algemeen 
sportprotocol en de checklist van het NOC/NSF, het korfbalspecifiek protocol opgesteld door het KNKV, de 
meest actuele richtlijnen van de RIVM en de noodverordening van de veiligheidsregio. Houden we ons niet 
aan de richtlijnen dan kan dat leiden tot een boete, het sluiten van de kantine of het weer stopzetten van de 
trainingen en wedstrijden. 
 
Richtlijnen trainingen en wedstrijden 
§ De F-teams trainen op donderdagavonden van 18.00 – 19.00 uur 
§ De E-teams trainen op donderdagavonden van 18.00 – 19.00 uur 
§ De D-teams trainen op dinsdag- en donderdagavonden van 18.30 – 19.30 uur 
§ De C1 en B2 trainen op dinsdag- en donderdagavonden van 19.00 – 20.00 uur 
§ De B1 en A1 trainen op dinsdag- en donderdagavonden van 19.30 – 20.30 uur 
§ Senioren 3 en recreanten trainen op donderdagavonden van 20.00 – 21.00 uur 
§ Senioren 1+2 traint op dinsdag- en donderdagavonden van 21.00 – 22.00 uur 
 
Afspraken 
1. Alle leden desinfecteren hun handen voorafgaand aan en na afloop van de training. 
2. Al het gebruikte materiaal wordt door de trainers na afloop van de training gereinigd. Alleen de trainers 

en de corona-coördinatoren mogen zich in het materiaalhok begeven. 
3. Trainers houden bij de trainingen 1,5 meter afstand van de kinderen en tot elkaar.  
4. Voor alle spelers geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden 

hoeft door spelers geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 
5. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter 

afstand tot elkaar te houden, waaronder bij teambesprekingen, de warming-up, in de kleedkamers en in 
de kantine. 

6. Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. 
7. Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
8. Tijdens de trainingen is tenminste één corona-coördinator aanwezig. Dit kan ook de trainer zijn. Hij/zij is 

herkenbaar aan een fluorescerend hesje. Aanwijzingen van de corona-coördinator dienen te allen tijde 
worden opgevolgd. 

9. Leden die verkouden zijn, hoesten, benauwd zijn of koorts hebben mogen niet trainen, geen wedstrijden 
spelen en zijn niet welkom op het sportcomplex. 

10. Als iemand in het huishouden van het lid koorts heeft (38 graden Celsius of meer) of 
benauwdheidsklachten ervaart, of positief getest is op COVID-19, mag het lid niet trainen. Als uit een test 
blijkt dat een speler of vrijwilliger besmet is geraakt met het corona-virus wordt men geacht het bestuur 
hierover te informeren. 

11. Supporters en andere belangstellenden bewaren te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar. Er mogen 
niet meer dan 250 toeschouwers zijn. 
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Richtlijnen kantine 
§ Er mogen maximaal 100 mensen (excl. barvrijwilligers) tegelijkertijd aanwezig zijn in de kantine. De 

RIVM-regels ten aanzien van social distancing zijn van toepassing, ook voor het barpersoneel. Dat 
betekent dat in de praktijk niet meer dan 40 personen tegelijkertijd in de kantine aanwezig kunnen zijn. 

§ De ingang van hal naar onze kantine mag alleen als ingang worden gebruikt. Men dient door de 
nooduitgang de kantine te verlaten. 

§ Bij binnenkomst dient men de handen te desinfecteren. 
§ Op de grond aanwezige belijningen/looprichtingen dienen te worden gevolgd. 
§ Er wordt een gedeelte van de bar in gebruik genomen voor het opnemen en afrekenen van de bestelling 

(bestelpunt). Dit is aan het lange gedeelte van de bar. 
§ Uitgifte van de bestelling vindt plaats aan de korte zijde van de bar (afhaalpunt). De bestelling mag 

worden meegenomen op het moment dat alle bestelde dranken/etenswaren gereed staan. 
§ Inleveren van lege glazen/kopjes/fles vindt plaats via een daartoe aangewezen locatie (vuile vaat punt). 

Deze locatie wordt door het barpersoneel geruimd. 
§ Aan de bar kan niet worden gezeten/gestaan, teneinde de doorstroom niet te belemmeren. Hiertoe 

zullen ook de barkrukken worden verwijderd. 
§ Er mogen maximaal 4 personen aan een tafel zitten. 
§ Betalingen vinden zo veel mogelijk plaats via pinbetaling. 
§ Aanwijzingen van het barpersoneel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
§ Bij herhaaldelijk niet opvolgen van de richtlijnen kan het bestuur van DSO maatregelen treffen tegen de 

betreffende persoon/personen. Indien aan DSO een boete wordt opgelegd omdat bovenstaande regels 
niet worden nageleefd, kan DSO deze boete verhalen op de overtreder(s).  Bij het herhaaldelijk niet 
naleven van de voorschriften, mag het lid niet meer deelnemen aan de trainingen/wedstrijden en wordt 
hem/haar de toegang tot het sportcomplex geweigerd zolang de corona-crisis voortduurt. 

 
 
Dit protocol wordt gedeeld met onze leden, trainers, vrijwilligers en fans via e-mail, Facebook en onze 
website. Aan ouders wordt verzocht het protocol door te nemen met hun kind(eren). 
 
Hoogachtend, 
 
Het bestuur van korfbalvereniging DSO 
 
 


