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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 dat we allemaal ons gezonde verstand moeten gebruiken om 
weer zo normaal mogelijk van korfbal te kunnen genieten. De belangrijkste 

afspraak daarbij is dat mensen met klachten niet komen sporten.  
Kijk goed naar de aangegeven regels op of rond de sportlocatie.  
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Trainingen jeugd & senioren 

• Tijdens jeugd- en seniorentrainingen zijn alleen de trainers en de 
spelers aanwezig. Dus geen ouders of andere toeschouwers; 

• Afzetten en ophalen van jeugdspelers gebeurt door de ouders tot 
aan de ingang van de sporthal (de trainers van de jongste jeugd 
wachten de kinderen op en lopen na de training ook weer mee naar 
buiten); 

• Coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor spelers vanaf 18 jaar. 
Dit wordt gecontroleerd door de aanvoerder van het team. 

• Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar in alle binnen 
faciliteiten, behalve tijdens het sporten. 

• De kleedkamers, toiletruimten en douches zijn open. 

Wedstrijden 

• Alleen trainingen en wedstrijden met teams van de eigen club zijn 
toegestaan. 

1,5 meter afstand 

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot 
volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;  

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen 
geen 1,5 meter afstand te houden;  

• Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand 
te houden tot elkaar;  

• In ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het 
dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat 
verplaatsen. 

1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en 
trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is;  

 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen 
CTB te tonen voor het uitoefenen van hun taak (bijv. trainers).  
 
 
Publiek 
Er is geen publiek welkom. 
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Horeca/kantine 
Sportkantine is niet toegankelijk. 
 
  
Controle & handhaving 

• Eenmalig controleren volstaat niet, er moet voorafgaand aan elke 
activiteit (training/wedstrijd) opnieuw gecontroleerd worden. 

• Seniorenteams verzorgen dit zelf, vrijwilligers die aanwezig zijn 
tijdens een jeugdwedstrijd als coach of bijv. scheidsrechter hoeven 
geen CTB te tonen. 

• Zolang er geen publiek welkom is tijdens trainingen/ wedstrijden zal 
er niemand aanwezig hoeven zijn om QR-codes te checken. 

Voor iedereen geldt 

• Heb je corona gerelateerde 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; 

• 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; 
• Volg verder alle aanwijzingen van het bestuur en 

de coronavrijwilligers op. 


