
PROTOCOL VEILIG KORFBALLEN BIJ DVO/ACCOUNTOR



DVO PROTOCOL ‘VEILIG KORFBALLEN’ 

Dit protocol is opgesteld door het bestuur van DVO/Accountor en gericht op het 

organiseren van trainingsactiviteiten voor de jeugd tot en met 18 jaar. 

Het protocol is opgesteld binnen de kaders die zijn afgegeven door de landelijke overheid 

aangaande de strijd tegen het coronavirus.

Bij het opstellen van het protocol is gebruik gemaakt van het sportprotocol van NOC*NSF 

en het sport specifieke korfbalprotocol van het KNKV. Daar waar nodig zijn deze adviezen 

en richtlijnen ‘vertaald’ naar de situatie bij DVO/Accountor.

De corona contactpersoon voor DVO/Accountor is Jeannette Teunissen (06-24657396)

Versie 1.0, 1 mei 2020



UITGANGSPUNTEN TRAINING

De richtlijnen in dit protocol bestaan uit de volgende onderdelen:

• Algemeen

• Aankomst en vertrek

• Voor de sporters

• Voor de trainers

• Voor de ouders/verzorgers

• Voor de corona-coördinatoren (Co-Co’s)



ALGEMEEN

• We houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar

• We geven elkaar geen hand

• Bij verkoudheidsklachten en/of koorts blijf je thuis

• Als iemand in je huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft blijf je thuis. 

Wanneer iedereen 24 uur klachtvrij is, ben je weer welkom

• Wanneer er iemand uit het huishouden positief getest is op corona blijf je 14 dagen 

thuis

• Op het terrein zijn corona-coördinatoren (Co-Co’s) aanwezig die erop toezien dat het 

protocol wordt gevolgd. Zij zijn te herkennen aan hun groene hesjes

• De aanwijzingen van de Co-Co’s worden altijd opgevolgd

• Het DVO/Accountor terrein is verboden terrein voor iedereen, behalve voor de sporters, 

trainers en de Co-Co’s die op dat moment moeten trainen, training geven of dienst 

hebben

• ALLE voorzieningen op het DVO/Accountor terrein zijn gesloten



AANKOMST EN VERTREK

• Kom als het mogelijk is alleen naar de training en zorg dat je niet eerder dan 10 minuten  

voor de training aanwezig bent 

• Als je gebracht wordt, dan zetten je ouders/verzorgers je, niet eerder dan 10 minuten 

voordat de training begint, af op de parkeerplaats. Zij vertrekken daarna direct weer

• Junioren en Aspiranten wachten bij de ingang en mogen het DVO/Accountor terrein op 

zodra de Co-Co dit aangeeft

• Pupillen en Kangoeroes worden bij de ingang door een trainer opgevangen en naar het 

trainingsveld gebracht

• Er zijn maximaal 2 personen tegelijk in de fietsenstalling

• De fiets- en looproutes zijn aangeven en deze moeten gevolgd worden

• Zodra de training is afgelopen, vertrek je direct via de aangegeven route

• Ouders/verzorgers halen hun kinderen precies op tijd weer op

• Ouders/verzorgers hebben op geen enkel moment toegang tot het DVO/Accountor 

terrein



VOOR DE SPORTERS

• De toiletten en kleedkamers zijn op slot, kom omgekleed naar de training en zorg dat je 

thuis naar het toilet bent geweest

• Neem een eigen gevulde bidon mee, drink alleen uit die bidon

• Zodra de Co-Co toestemming geeft om het DVO/Accountor terrein op te gaan, 

desinfecteren de Junioren en Aspiranten hun handen en vervolgens gaan zij naar de 

ingang van het trainingsveld bij het ballenhok

• Volg altijd de aanwijzingen van de trainer en de Co-Co op

• Wanneer het protocol of de aanwijzingen van de Co-Co niet worden (op)gevolgd kan de 

toegang tot het DVO/Accountor terrein worden ontzegd

• Desinfecteer na de training je handen bij de corona toezichthouder en verlaat daarna 

direct het DVO/Accountor terrein 



VOOR DE TRAINERS

• Kom 20 minuten voor de training naar het DVO/Accountor terrein, haal bij de ingang 

een hesje en desinfecteer je handen (let op: maximaal 2 trainers per team)

• Zet de materialen klaar en vang daarna Junioren of Aspiranten op of haal de Pupillen en 

Kangoeroes op bij de ingang en breng hen naar het trainingsveld

• Bespreek voor de training kort het protocol (er komt een verkorte versie)

• Hou bij de Junioren en Aspiranten de trainingsvormen aan die je ontvangen hebt 

• We werken strikt volgens de tijden die in het trainingsschema zijn aangegeven

• Als sporters zich niet aan de regels houden dan meld je dat bij de Co-Co, als je zelf 

vragen hebt stel die dan aan de Co-Co, zij zijn er ook voor jullie

• Breng direct na de training de Pupillen en Kangoeroes naar de uitgang van het terrein 

volgens de aangegeven looproute 

• Na de training ontsmet je de gebruikte materialen samen met de Co-Co

• Ga daarna naar de uitgang, lever je hesje in, desinfecteer je handen en verlaat direct het 

DVO/Accountor terrein



VOOR DE OUDERS/VERZORGERS

• Reis alleen met je kind(eren) naar het terrein

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar het DVO/Accountor terrein en 

verlaat zelf dit terrein weer direct 

• Junioren en Aspiranten mogen zelfstandig het veld op zodra de Co-Co daar 

toestemming voor geeft 

• Pupillen en Kangoeroes worden voor en na de training opgehaald bij en weggebracht 

naar de ingang van het DVO/Accountor terrein door de trainers

• Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot het DVO/Accountor terrein. Dit geldt 

zowel voor de training, tijdens de training en na de training

• Haal direct na afloop van de training je kind(eren) op bij het DVO/Accountor terrein. 

Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is

• Neem voor eventuele vragen contact op met de corona-contactpersoon, dit is Jeannette 

Teunissen (06-24657396)



VOOR DE CORONA-COORDINATOREN

• Er zijn iedere trainingsdag 2 shifts, per shift zijn er 3 Co-Co’s

• Shift 1 haalt voor de trainingen de sleutel bij Bep en Evert, shift 2 brengt na afloop van 

de trainingen de sleutel weer terug, de indeling heb je ontvangen

• Zorg dat je 20 minuten voor iedere shift aanwezig bent op het DVO/Accountor terrein. 

Alle benodigde spullen, inclusief je hesje, liggen onder het afdak onder het terras 

• De taken, voor zover niet bekend, krijg je uitgereikt en hangen ook uitgeprint tegen de 

ramen van het clubhuis

• Zorg dat alles tijdig op de aangegeven plek is neergezet 

• Tijdens iedere shift is er 1 Co-Co verantwoordelijk voor aankomst en vertrek, 1 voor het 

materiaal en 1 voor de gang van zaken op de velden

• Zorg dat na afloop van de trainingen alles weer netjes opgeruimd is. Zet de wasmand 

met de gebruikte hesjes ook onder het afdak, deze worden opgehaald

• Er wordt een WhatsApp groep aangemaakt voor alle Co-Co’s, hierin kun je zaken 

overleggen en eventuele vragen en problemen melden



Dit protocol is opgesteld door het bestuur van DVO/Accountor. Eventuele vragen over dit protocol, anders 

dan zaken aangaande de trainingen, kunnen via de mail worden gesteld (secretaris@dvo-korfbal.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.dvo-korfbal.nl) en tevens zal dan een nieuwe versie van het protocol op de website 

worden geplaatst.

mailto:secretaris@dvo-korfbal.nl
http://www.dvo-korfbal.nl/

