
 

 

 

 

Met ingaande van 14 oktober 22.00 uur zijn wedstrijden niet meer toegestaan, waarmee de 
competitie voorlopig is stopgezet.  

Als bestuur van osv Amerongen willen we iedereen een veilige sportomgeving kunnen bieden binnen 
de gestelde kaders vanuit de protocollen van het RIVM en NOC*NSF. Uiteraard hebben we ook jullie 
hulp hierbij nodig, we vragen je met klem om jezelf aan de volgende regels te houden. 

Voor teams in de JO-17 & A-jeugd (t/m 17 jaar) en jonger geldt: 

• Qua trainingen zijn er geen beperkingen; 
• Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan; 
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training; 
• Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten. 
• Na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk te verlaten;  

Voor teams in de senioren & JO-19 geldt: 

• Per 200 m2 mag er door 4 spelers getraind worden.  
• Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten 

opzichte van elke medesporter; 
• De viertallen mogen gedurende de training niet wisselen; 
• Zorg dat de viertallen zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk 

gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleint; 
• De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes; 

• Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan; 
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training; 
• Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten; 
• Het veld is verdeelt in trainingsvierkanten van 200m2; 
• De trainer reserveert vooraf een trainingsvierkant op het veld, zodat duidelijk is waar 

iedereen traint. De trainers wijzen een vak toe aan de spelers; 

• Spelers melden zich minimaal 24 uur van te voren aan voor de training bij de trainer. Kom je 

niet, meld je dan ook af; 

• Je legt je spullen langs dit trainingsvierkant, zodat je niet in aanraking kom met andere 

spelers. Probeer zo min mogelijk spullen mee te nemen, doe je schoenen alvast aan en zorg 

dat je meteen kunt starten; 

• Lopen van en naar de trainingsvakken doe je via de looproutes. Je loopt niet door de andere 

vakken heen; 

• Na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie direct te verlaten;  

• Gezellig napraten of kort de dag doorspreken kan niet plaats vinden op de Burgwal; 

• Wanneer het noodzakelijk is om gebruik te maken van dezelfde auto, dan adviseren we je 

om een niet-medische mondkapje te gebruiken; 

• Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan kan het recht op trainen je worden ontnomen. We 

willen voor iedereen een veilige sportomgeving creëren. 



 

Veldindeling hoofdveld 

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken? 
Nee. Dat mag niet. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een 
kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden 
toegelaten. 

Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassen en/of gebruik van het 
toilet? 
De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Toiletgebruik 
is wel toegestaan. Dus als toiletten in kleedkamers liggen mag de deur wel van het slot, maar 
voorkom drukte. 

Wat doen we als iemand positief getest is op het coronavirus? 
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment 
geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen 
volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de 
GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit 
ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet 
deel aan trainingen en wedstrijden. 

Hoe zit het met de contacttijd? 
Van belang voor quarantaine is het zogenaamde ‘nauwe contact’, wat inhoudt dat er voor een 
periode langer dan 15 minuten contact binnen de anderhalve meter is geweest. Bijvoorbeeld in een 
dug-out of met teveel mensen in een kleedkamer. 

Hoe om te gaan met klachten? 
Hier is het reguliere overheidsbeleid van toepassing, bij klachten blijf je thuis. Kinderen jonger dan 13 
jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven. 
Kortom dan niet trainen. 

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden? 
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere 
verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd. 

Wat als iemand negatief getest wordt? 
Is de uitslag van de test die iemand gedaan heeft negatief? Dan vervalt in lijn met beleid van de 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test


rijksoverheid de thuis quarantaine. Krijgt iemand opnieuw klachten die lijken op corona of worden de 
klachten erger? Blijf dan thuis en laat je opnieuw testen. 

Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie? 
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt vanuit de overheid een dringend advies een niet-medisch 
mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Bij de normale sportbeoefening 
hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 

Hoe ga we om met spelers die vanuit het buitenland terugkeren uit of woonachtig zijn in 
buitenlands ‘oranje’ of ‘rood’ gebied? 
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die 
terugkeert vanuit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied in het buitenland zeer dringend wordt 
geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen sporten 
als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied.  

Mag de fysiotherapeut/verzorger actief zijn tijdens de training? 
Op dit moment gelden er vanuit de KNGF (zie richtlijn) geen beperkingen ten aanzien van het 
verzorgen van spelers, zolang de desbetreffende speler of arts/fysiotherapeut geen corona 
gerelateerde klachten heeft. 

Mag ik de medische ruimtes gebruiken? 
Ja, Deze mogen gebruikt worden binnen de geldende voorwaarden. Echter niet als bespreekruimte 
ed. 

Wat is de verplichte gezondheidscheck? 
In principe stelt de trainer vooraf de vraag of je corona gerelateerde klachten hebt, dit doen we 
alleen voorafgaand aan de training. Deze gegevens worden niet opgeslagen. 

Wat is de status van het zaalseizoen van de korfbal? 
Op dit moment hebben wij hierover nog geen nieuws ontvangen van het KNKV. Vooralsnog worden 
hiervoor wel de voorbereidingen getroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur osv Amerongen, 14 oktober 2020 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/praktijkvoering/de-praktijk/kngf-triage-stappenplan.pdf

