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R.O.V. Eureka
Beste allen,
Dit protocol is gericht op het organiseren van gemeenschappelijke trainingsactiviteiten voor de korfbalsport,
specifiek voor ROV Eureka.
Uitgangspunt van dit protocol is het door het gezamenlijke sport en NOC*NSF ontwikkelde landelijke algemene
sportprotocol.
Het hieronder beschreven protocol bestaat uit de volgende punten:
 Algemeen
 Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar
 Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar en ouder
 Attributen en voorwerpen
 Accommodatie
 Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar
 Voor sporters
 Voor ouders/verzorgers
 Trainingsschema
 Plattegrond rijroute / looproute / afzetten en ophalen kinderen
Algemeen
 Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in twee leeftijdsgroepen: een leeftijdsgroep tot en met 12
jaar en een leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar;
 Deze leeftijdsregels van het RIVM zijn absoluut. Het kan dus zo zijn dat van sommige teams bepaalde
kinderen niet – of niet op dezelfde manier – mogen meetrainen. Spelers van zowel de A-, B-, en C-jeugd
worden geadviseerd om een legitimatiebewijs (indien in bezit) mee te nemen naar de training. Er kan door
de gemeente gehandhaafd worden;
 De gemeente heeft de regie op de invulling en naleving van de maatregelen voor het in de buitenlucht
onder begeleiding georganiseerd sporten. Het KNKV adviseert ons om onderstaande maatregelen uit te
voeren;
 Volg de aanwijzingen van de trainers of eventueel aanwezige Corona-Coördinator op;
 Verderop in dit protocol vind u een planning / trainingsschema zodat trainingen niet tegelijk beginnen
Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar
 De trainingen starten op verschillende tijden of zijn op verschillende dagen, een planning hiervoor vind u
verderop;
 Onderlinge wedstrijdjes / duels zijn toegestaan
 Indien een kind jonger is dan 6 jaar (kangoeroe-leeftijd) of ondersteuning noodzakelijk is, is het toegestaan
om 1 ouder/verzorger bij de training aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol
nageleefd dient te worden;
 De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar en ouder
 De spelers en speelsters dienen voor en na de training 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
 Tijdens de training hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden;
 De trainingen starten op verschillende tijden of zijn op verschillende dagen, een planning hiervoor vind u
verderop;
 De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
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Attributen en voorwerpen
 Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pionnen) wordt voor
en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel ;
 De trainers zijn verantwoordelijk voor de reiniging met desinfectiemiddel, de vereniging zal voor
aanwezigheid hier van zorgen;
 Iedereen neemt zijn of haar eigen bidon mee en drinkt alleen daar uit.
Accommodatie
 Kom zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar het veld;
 Als kinderen met de auto worden gebracht en gehaald kan dit in de zones zoals aangegeven op de
plattegrond onderaan dit protocol. Ouders/verzorgers zijn welkom om te blijven kijken, mits zij 1,5 meter
afstand van een ieder houden;
 Er wordt gewerkt met verschillende start- en eindtijden van de trainingen, zodat gelijktijdig verkeer zo veel
mogelijk voorkomen wordt;
 Voor en na de trainingen kunnen de trainers en kinderen hun handen desinfecteren met desinfectiemiddel,
wordt zo veel mogelijk door de vereniging verstrekt;
 Sporters en trainers kleden zich thuis om. Ook wordt er thuis gedoucht.
 Het clubgebouw is open voor gebruik, onder strikte voorwaarden gesteld door het RIVM. Hier is een apart
protocol voor opgesteld.
Ter verduidelijking is hieronder beschreven wat bovenstaande regels concreet betekenen per doelgroep (trainers,
sporters en ouders/verzorgers)
Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar en ouder
•
Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;
•
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
•
Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training
gedesinfecteerd worden.
Voor sporters
•
Houd voor en na de training 1,5 meter afstand;
•
Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt;
•
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
•
Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid;
•
Schud geen handen;
•
Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons;
•
Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet;
•
Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden;
•
Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op
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Voor ouders/verzorgers
•
Meld je kind(eren) tijdig aan voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden met de
toestroom;
•
Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden;
•
Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid
naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen auto. Maak zo min
mogelijk gebruik van openbaar vervoer. Parkeer (tijdelijk) in de aangewezen zones zoals op de plattegrond
aangegeven. Als je te voet of per fiets komt, kun je je kind(eren) afzetten bij het hek, een trainer of de
coördinator zal in het zicht staan om de kinderen te ontvangen;
•
Blijf je kijken bij de training/wedstrijd, hou dan 1,5 meter afstand van een ieder wie niet tot je huishouden
behoort;
•
Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Coronacoördinatoren.
Trainingsschema:
Kangoeroes
Zaterdagochtend
Eureka E1
Dinsdagavond
Eureka C
Dinsdagavond
Eureka A1
Dinsdagavond
Korfbalfit
Dinsdagavond
Senioren
Dinsdagavond
Donderdagavond

10.00 – 11.00 uur
18.30 – 19.30 uur
18.30 – 20.00 uur
19.00 – 20.00 uur
19.15 – 20.15 uur
20.15 – 21.15 uur
20.00 – 21.00 uur
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Rood is route auto’s – draaien op het asfalt achteraan het veld
Groene zone gebruiken om kinderen te brengen
Gele zone gebruiken om kinderen op te halen
Blauwe pijlen is looproute
Senioren + Korfbalfitters kunnen parkeren in de normale parkeerplaatsen
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