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Aanvulling nieuwe coronaregels 
 
Vorige week is een nieuw corona-protocol verspreid naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen ter 
bestrijding van het coronavirus. Afgelopen weekend is duidelijk geworden dat er voor een aantal onderdelen 
behoefte bestaat aan verduidelijking. 
 
Kantine gesloten 
De kantine blijft gesloten. Dat betekent dat de deuren die toegang geven tot de keuken en het zitgedeelte 
gesloten blijven.  
Sporttassen kunnen worden geplaatst langs het veld of in de tassenkast die in het materiaalhok is geplaatst. 
De muziekboxen van DSO worden tot nader order niet gebruikt en blijven in de kantine staan. 
 
Geen publiek 
Op grond van de noodverordening is het iedereen verboden als toeschouwer bij een sportactiviteit aanwezig 
te zijn. Iedereen die bij een training of wedstrijd komt kijken, kan daarvoor persoonlijk beboet worden. Het 
maakt niet uit of diegene op openbaar terrein of de openbare weg staat. 
 
Daarnaast is het DSO verboden om toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten. Doet DSO dat wel, dan 
kunnen wij een boete krijgen van 4.500,- euro. Daarom vragen wij iedereen nogmaals nadrukkelijk om niet 
naar trainingen of wedstrijden te komen kijken. 
 
Kleedkamers 
Het is de bedoeling dat iedereen direct na de wedstrijd gaat omkleden en/of douchen en zo snel mogelijk 
(maar uiterlijk binnen 30 minuten na het einde van de training/wedstrijd) naar huis vertrekt. In de 
kleedkamer dient men 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Als deze regels onvoldoende worden 
nageleefd, zullen de kleedkamers worden gesloten. 
 
Teambesprekingen: buiten of in de hal 
Het is niet toegestaan teambesprekingen in de kleedkamers te houden, omdat het dan niet mogelijk is 
voldoende afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast moeten de kleedkamers beschikbaar blijven voor 
degenen die zich willen omkleden of douchen. Ook besprekingen in de rust van de wedstrijd of tijdens een 
time-out, vinden plaats op het kunstgrasveld. Dit geldt ook als het regent. 
 
Inschieten en warmlopen 
Veel teams gebruiken de rust van de wedstrijd voorafgaand aan de eigen wedstrijd om in te schieten. Dit 
mag, maar de ´inschieters´ mogen het veld pas betreden als de spelers zich in een hoek van het veld hebben 
verzameld voor hun teambespreking. Als de wedstrijd wordt hervat, verlaten de ´inschieters´ het 
kunstgrasveld weer. 
 
Warmlopen voorafgaand aan de wedstrijd mag vanaf 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd, aan de 
korte zijden van het kunstgrasveld. 
 
Reservespelers 
Het KNKV heeft bepaald dat er maximaal 8 reservespelers op de bank mogen zitten. De bond geeft het 
volgende voorbeeld: 
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¨Als een 2e seniorenteam gespeeld heeft en het 1e team speelt daarna, mogen er maximaal 13 personen, 
waarvan maximaal 8 reservespelers op de bank zitten. Het kan dus zijn dat er spelers van het 2e team naar 
huis moeten.¨ 
 
De reservespelers moeten steeds 1,5 meter afstand bewaren. Er kunnen daardoor maximaal 3 personen in de 
dug-out plaatsnemen. De andere reservespelers kunnen plaatsnemen op een klapstoel. Hiervoor zijn extra 
stoelen aangeschaft. Deze stoelen liggen in het materiaalhok. Dit geldt ook als het regent. Het is daarom 
raadzaam een paraplu mee te brengen in geval van regenachtig weer. 
 
 
Voor de volledigheid staat hieronder nogmaals het meest recente protocol opgenomen.  
 
1. Er mag géén publiek aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden. 

Dat betekent dat ouders na het brengen van hun kind zo snel mogelijk weer de sportaccommodatie 
moeten verlaten (tenzij ouders als corona-coördinator optreden of het gezin buiten de gemeente 
Alkmaaer woonachtig is). Bij uitwedstrijden mogen de ouders die chauffeur zijn wel aanwezig blijven 
gedurende de wedstrijd. Na afloop van alle wedstrijden en trainingen geldt: zo snel mogelijk allemaal 
weer huiswaarts. 

 
2. De kantine blijft dicht. 

Er wordt ook geen limonade of thee geschonken. Neem zelf een gevulde bidon mee. De kleedkamers en 
douches zijn wel geopend. Het is de bedoeling dat iedereen direct na de wedstrijd gaat omkleden en/of 
douchen en naar huis vertrekt. Toiletten zijn enkel in uiterste nood beschikbaar. 

3. Blijf thuis bij klachten, laat je testen en blijf thuis totdat de uitslag bekend is. Was je handen vaak met 
water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud 
geen handen. 

4. De ingang tot het veld is via het eerste hek vanaf de parkeerplaats. Dit is geen uitgang. 

5. De uitgang van het veld is het hek in het midden van de omheining. Dit is dus geen ingang. 

6. Bij het betreden van het veld moeten de handen worden gedesinfecteerd. Het desinfectiemiddel is 
beschikbaar via een plantenspuit die zich bij de ingang bevindt. Voor de eerste training/wedstrijd van de 
dag kunnen deze uit het materiaalhok worden gehaald door de trainer/corona-coördinator. 

7. Na afloop van iedere training en wedstrijd dienen de ballen gereinigd te worden. Dat betekent dat het 
team dat klaar is met korfballen, de ballen desinfecteert (ook als diezelfde ballen direct erna door een 
ander team zal worden gebruikt).  
Al het andere korfbalmateriaal (palen, manden, pylonen e.d.) moet worden gereinigd voordat het in het 
materiaalhok wordt opgeborgen. 
Hiervoor zijn in het materiaalhok aanwezig: 
o Een blauwe emmer met gele doekjes 
o Jerrycans met alcohol. Een kleine hoeveelheid alcohol is voldoende, aangelengd met water in de 

verhouding 50/50. 

8. Buiten het korfbalveld (dus ook in de dug-outs en de kleedkamers) houdt men 1,5 meter afstand van 
anderen. Wedstrijdbesprekingen (voorafgaand, tijdens of na wedstrijden of trainingen) vinden plaats op 
het korfbalveld of in de hal. 

 
Trainers zijn verantwoordelijk voor het (op)volgen van de maatregelen door zijn/haar team. De aanwezige 
corona-coördinator zal assistentie verlenen bij het desinfecteren en opruimen van de materialen. Indien er 
geen corona-coördinator aanwezig is kunnen 1 of 2 (ouders van) leden van het team een geel hesje 
aantrekken en helpen met het opruimen van de materialen. De hesjes zijn beschikbaar in de KLM-trolley in 
het materiaalhok. Toegang tot het materiaalhok is voorbehouden aan de trainers en corona-coördinatoren 
(of teamleden in een geel hesje). Aan de trolley is een ´Instructiekaart voor corona-coördinatoren tijdens 
wedstrijden´ bevestigd. 
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Vervoer naar wedstrijden en publieke binnenruimtes 
Voor het vervoer naar uitwedstrijden geldt op dit moment dat je met meer dan twee personen in een auto 
mag zitten, ook als dat mensen zijn uit verschillende huishoudens. Hierover valt te lezen op de website van de 
Rijksoverheid: ¨In de auto (en ander privé vervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer 
meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.¨ Een mondkapje wordt 
dus aangeraden, omdat je met het reizen met de auto moeilijk anderhalve meter afstand kunt houden, maar 
is niet verplicht. De overheid adviseert om ook in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. 
 
Het doel 
Het bestuur van DSO probeert met deze maatregelen te voorkomen dat het COVID-19 virus ook binnen onze 
sportvereniging om zich heen grijpt. Spelers, vrijwilligers en supporters moeten zich welkom en veilig voelen 
bij DSO. Als de hiervoor genoemde maatregelen niet worden nageleefd, kan dat voor DSO vervelende 
gevolgen hebben. Van twee andere sportverenigingen in onze regio is bekend dat zij onlangs een boete van 
4.500,- euro hebben gekregen vanwege het onvoldoende naleven van coronavoorschriften. Omwille van de 
veiligheid van alle DSO-ers en in het belang van onze vereniging wordt iedereen gevraagd zich aan deze 
maatregelen te houden. Bij overtreding van de regels kan het bestuur sancties opleggen zoals het schrappen 
van of het uitsluiten van deelname aan trainingen en wedstrijden of het opleggen van een boete. 
 
Voor meer informatie over de COVID-19 maatregelen in de sport verwijzen wij naar deze website: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 
 
 
Het bestuur van korfbalvereniging DSO 


