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Corona protocol Sporting Delta 

Introductie 
Dit protocol is opgesteld door het bestuur van Sporting Delta. 

Eventuele vragen over dit protocol, kunnen via e-mail worden gesteld (corona@sportingdelta.nl).  

Wanneer de regelgeving vanuit de landelijke overheid gewijzigd wordt, of wanneer er een aanleiding 

is om dit protocol te wijzigen, dan zal dit per ommegaande gebeuren. Hiervan zal melding gemaakt 

worden op onze website (www.sportingdelta.nl) en tevens zal dan een nieuwe versie van het 

protocol op de website worden geplaatst. 

Samenvatting maatregelen 
▪ Alle wedstrijden zijn tot nader order vervallen.  

▪ Geen publiek bij trainingen. 

▪ Kleedkamers zijn gesloten. 

▪ Ouders kunnen hun kinderen begeleiden tot aan het hek. 

▪ De kantine is gesloten. 

▪ Maximaal 10 minuten vooraf aanwezig bij trainingen. 

▪ Na je training verlaat je direct de accommodatie.  

▪ Per 1 december is een mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder in onze 

accommodatie. 

Accommodatie 
▪ Zodra je de accommodatie betreedt, ontsmet je je handen. 

▪ Volg de aangegeven looproutes. 

▪ Zorg dat je altijd 1,5 meter afstand houdt van elkaar, behalve wanneer je uit één huishouden 

komt of wanneer je 12 jaar of jonger bent. Ben je tussen de 13 en 18 jaar oud dan, geldt dat 

je 1,5 meter afstand moet houden van mensen ouder dan 18 jaar. 

▪ Wanneer je op één van de onderstaande vragen een vraag met JA beantwoordt, dan ben je 

niet welkom op de Sporting Delta accommodatie:  

- Heb je één of meer van de volgende klachten gehad de afgelopen 24 uur: hoesten, 

neusverkouden, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten?  

- Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?  

- Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?  

- Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb jij in de afgelopen 14 dagen 

contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?  

- Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

coronavirus is vastgesteld?  

- Ben je de afgelopen 14 dagen in een buitenlands oranje gebied geweest en niet getest? 

Kantine 
▪ De kantine is gesloten.  

Kleedkamers 
▪ Kleedkamers zijn gesloten. 
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Trainingen Jeugd 
▪ Bij het betreden van de Sporting Delta accommodatie desinfecteer je je handen.  

▪ Volg de aangegeven looproutes.  

▪ Ouders kunnen hun kinderen begeleiden tot aan het hek. 

▪ Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt vanuit de overheid een dringend advies een niet-

medisch mondkapje te dragen in onze accommodatie. Bij de normale sportbeoefening hoeft 

het mondkapje niet gedragen te worden. Vanaf 1 december 2020 is dit verplicht. 

▪ Per 18 november is het verboden voor jeugd vanaf 13 jaar om met meer dan 4 personen bij 

elkaar te komen. Verlaat het complex na je training dus direct en niet in groepen. 

▪ Maximaal 10 minuten vooraf aanwezig bij trainingen. 

▪ Bij elke training is een corona coördinator en crew aanwezig. Deze is herkenbaar aan het 

gekleurde hesje. Volg ten allen tijde de aanwijzingen van de corona coördinator en crew op.  

▪ Trainers en begeleiders houden 1,5 meter afstand onderling en van hun spelers (behalve bij 

de D, E en F en Kangoeroes )  

▪ A, B en C-jeugd hoeven onderling geen afstand te houden, maar houden wel afstand van 

iedereen van 18 jaar en ouder. D,E,F en Kangoeroes hoeven geen afstand te houden. 

▪ Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-

jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is. 

Trainingen Senioren 
▪ Bij het betreden van de Sporting Delta accommodatie desinfecteer je je handen.  

▪ Volg de aangegeven looproutes.  

▪ Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt vanuit de overheid een dringend advies een niet-

medisch mondkapje te dragen in onze accommodatie. Bij de normale sportbeoefening hoeft 

het mondkapje niet gedragen te worden. Vanaf 1 december 2020 is dit verplicht. 

▪ Maximaal 10 minuten vooraf aanwezig bij trainingen. 

▪ Er mag in groepen van 4 personen getraind worden. Deze viertallen moeten onderling en 

ten opzichte van andere groepen 1,5 meter afstand houden. Volg de instructies van je 

trainer/aanvoerder.  

▪ De viertallen mogen gedurende de training niet wisselen.  

▪ De viertallen dragen elk een ander kleur hesje. Volg de instructies van je trainer/aanvoerder.  

▪ Onderlinge wedstrijden en partijvormen zijn niet toegestaan. 

▪ Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten 

opzichte van elke medesporter.  

▪ Maximaal 30 personen per ruimte.  

▪ Op één korfbalveld zijn maximaal 4 trainers aanwezig.  

▪ Gezondheidscheck voorafgaand aan de training.   

Wedstrijden 
▪ Alle wedstrijden zijn tot nader order vervallen. Voor routekaart hervatting competitie zie: 

https://www.knkv.nl/routekaart-korfbalcompetitie/ 

Uitwedstrijden 
▪ Alle wedstrijden zijn tot nader order vervallen. Voor routekaart hervatting competitie zie: 

https://www.knkv.nl/routekaart-korfbalcompetitie/  
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Scheidsrechters 
▪ Alle wedstrijden zijn tot nader order vervallen. Voor routekaart hervatting competitie zie: 

https://www.knkv.nl/routekaart-korfbalcompetitie/ 

Corona coördinatoren en crew 
▪ Bij het betreden van de Sporting Delta accommodatie desinfecteer je je handen.  

▪ De corona coördinator en crew zijn aanwezig op het complex en hebben als hoofdtaak het 

controleren van de 1,5 meter, het naleven van de looproutes en het dragen van een 

mondkapje. Blijf altijd vriendelijk maar wel duidelijk. Geef vooral mee: de 1,5 meter hebben 

wij niet verzonnen, maar het zijn regels van de overheid. 

▪ Na afloop van je dienst draag je deze over aan de volgende corona coördinator.  

▪ Indien je de laatste dienst draait, zorg je ervoor dat 30 minuten na de laatste wedstrijd of 

training het complex wordt afgesloten.  


