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Protocol  
verantwoord sporten 

Korfbalvereniging BMC 

 

 
Uiteraard gaat BMC zorgvuldig om met de corona situatie en bijbehorende 
regels. Hierbij volgen wij zoveel mogelijk de richtlijnen die door het RIVM, 

het KNKV en gemeente/veiligheidsregio worden opgelegd. 

Algemeen geldt uiteraard dat we allemaal ons gezonde verstand moeten 
gebruiken om weer zo normaal mogelijk van korfbal te kunnen genieten. De 
belangrijke afspraak daarbij is zonder meer dat mensen die klachten 

hebben niet naar het sportpark komen. Kijk goed naar de aangegeven regels 
op of rond het sportpark/kantine. Volg verder alle aanwijzingen van het bestuur 

en de coronavrijwilligers op. 
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Trainingen &  wedstrijden 

• Qua trainingen en wedstrijden zijn er geen beperkingen, ook de 
afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te 
worden; 

• voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de 
sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand 
tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamer en in de kantine;  

• Neem een eigen bidon mee (niet uit de bidon van een ander drinken); 
• Bij aankomst desinfecteer je je handen. 
• Het sportmateriaal wordt na gebruik gereinigd met desinfectiemiddel;  
• Publiek is toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek 

heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Respecteer altijd de maatregelen/aanwijzingen bij de club waar je op 

bezoek gaat.  
• Draag een mondkapje wanneer personen 13 jaar en ouder zijn en buiten 

je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan 
en/of bij uitwedstrijden; 

• Indien je het samen reizen onprettig vindt, schroom dan niet en maak het 
kenbaar bij de leiding 

 
 
Kantine & kleedkamers 

• Kantine en terras zijn weer open! Zie horeca protocol. 
• Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn. 
• Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Registratie  van bezoekers en gezondheidscheck zijn verplicht;  
• Kleedkamers zijn open en er mag gedoucht worden. 

 

Voor iedereen geldt 

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 

zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of 
smaak: dit geldt voor iedereen; 

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt buiten de inhoudelijke 
sportbeoefening 1,5 meter afstand. 

• vermijd drukte; 
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek 

sportlocatie; 
• schud geen handen; 
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

 


