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In dit protocol zijn de regels opgenomen om veilig te kunnen korfballen.
Uitgangspunten
• Binnen de regels die zijn opgesteld door o.a. het RIVM, NOC-NSF, de veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant en de Gemeente Tilburg kunnen alle teams onder voorwaarden weer trainen.
• Het spelen van wedstrijden, met uitzondering van onderlinge wedstrijden van jeugdteams is NIET
toegestaan.

Algemene richtlijn
• Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts.
Ook als je milde klachten hebt en zelf denkt dat er niets aan de hand is mag je, om anderen te
beschermen, niet naar KV Tilburg komen.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt een minimale afstand van 1,5 meter tot anderen.
• Was of desinfecteer je handen thuis voor en na iedere training.
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19)
of hier recent op is getest, waarbij de uitslag nog niet bekend is.
Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je
thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact (quarantaine).
• Indien spelers één van bovenstaande klachten vertonen en toch op het terrein van KV Tilburg
komen zal hen worden opgedragen om het terrein direct weer te verlaten. Spelers die deze
klachten vertonen hebben geen mogelijkheid om deel te nemen aan de training.
• Is de uitslag van een coronatest negatief? Dan vervalt in lijn met beleid van de rijksoverheid de
thuisquarantaine. Je mag dan dus weer komen trainen. Meldt je van te voren bij de trainer met
het resultaat van de uitslag.
Krijgt je opnieuw klachten die lijken op corona of worden de klachten erger? Blijf dan thuis en
laat je opnieuw testen.
• Moet je volgens die richtlijnen van het RIVM in quarantaine? In dat geval ben je niet welkom op
het terrein van KV Tilburg.
Richtlijnen sporthal, complex en kantine
• De kantine en het clubgebouw zijn gesloten.
• In de sporthal zijn toeschouwers en ouders van jeugdleden niet welkom.
• Als ingang voor de sporthal gebruiken we de deur aan de kant van de parkeerplaats. De uitgang is
de deur aan de achterzijde.
Uitzondering: bij storm blijft de voorste deur gesloten en gebruiken we de achterste deur als inen uitgang
• Iedereen houdt zich aan de aangegeven looproute en volgt de aanwijzingen van de
coronacoördinator altijd op.
• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.
• Je bent maximaal 10 minuten voor de training aanwezig en gaat direct na de training weer weg.
• Zoals altijd is het alleen toegestaan om de sportzaal te betreden met zaalschoenen die niet
buiten gedragen zijn
Kleedkamers
• De kleedkamers mogen alleen als garderobe worden gebruikt om schoenen te wisselen en jassen
en trainingsbroeken op te hangen.
• Het is niet toegestaan om je volledig om te kleden in de kleedkamers.
• Het meenemen van jassen en buitenschoenen naar de sportzaal is niet toegestaan.
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Het gebruik van douches is ten strengste verboden.
De toiletten mogen wel worden gebruikt. Er mag 1 speler tegelijkertijd vanuit de zaal naar de
toiletten.

Jeugdteams
• Ouders die jeugdspelers komen brengen mogen niet verder meelopen dan de voordeur van de
sporthal.
• De teamouders van de E en F teams organiseren dat er per training 1 ouder de kinderen opvangt
bij de voordeur en mee naar de kleedkamer gaat om de kinderen voor- en na de training- te
helpen met het strikken van de schoenen.
• Per jeugdteam zijn er maximaal 3 trainers aanwezig in de sporthal.
• Voor de E en F teams mag er ook een teamouder als begeleider in de sporthal zijn.
• Tijdens de trainingen van jeugdteams zijn er maximaal 30 mensen tegelijk in de sporthal
aanwezig.
• De spelers houden altijd minimaal 1,5 afstand van de trainer.
• Alle jeugdspelers van A, B en C-teams zijn verplicht om in de gang, het trappenhuis en de
kleedkamers ,voor- en na- de training een mondkapje te dragen.
Senioren
• Senioren trainen in groepen van maximaal 4 spelers per deel van de zaal. In totaal mogen er dus
maximaal 12 spelers tegelijk in de zaal aanwezig zijn.
• Senioren moeten ook tijdens de training altijd 1,5 meter afstand houden.
• Per 4 spelers is er maximaal 1 trainer of begeleider in het zaaldeel aanwezig.
• Per kleedkamer mogen er maximaal 4 spelers tegelijkertijd aanwezig zijn voor het wisselen van
schoenen en ophangen van jassen.
• In de gang, het trappenhuis en de kleedkamers zijn senioren voor- en na- de training verplicht
een mondkapje te dragen.
Vragen en onduidelijkheden
• Vragen over dit protocol kunnen worden gesteld via voorzitter@kvtilburg.nl
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