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DVO PROTOCOL ‘WE GAAN WEER KORFBALLEN’ 

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

veilig korfballen in het het coronavirus tijdperk. 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 algemeen protocol

verantwoord sporten 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.

Eventuele vragen over dit protocol kunt u stellen aan Jeannette Teunissen (06-

24657396), zij is de corona contactpersoon bij DVO/Accountor

Versie 3.0, 20 augustus 2020
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De richtlijnen in dit protocol bestaan uit de volgende onderdelen:

• SPORTPARK

• CLUBHUIS

• SPORTHALLEN

• KLEEDKAMERS

• TRAININGEN

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



SPORTPARK

• 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

• Wanneer je op een van de onderstaande vragen een vraag met JA beantwoordt, dan
ben je niet welkom op de DVO/Accountor 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 oranje gebied geweest en niet getest?

• Bij het betreden van het sportpark vult iedereen het #check formulier in. De registratie
is van belang voor de GGD in geval van contactonderzoek bij een eventuele besmetting.
DVO/Accountor heeft er voor gekozen om dit bij de ingang van de accommodatie te
laten invullen.



SPORTPARK (2)

• Tijdens wedstrijddagen mogen er op onze accommodatie maximaal 250 personen
aanwezig zijn, uitgezonderd kaderleden, vrijwilligers in functie, scheidsrechters en
spelers op het moment dat zij spelen. DVO/Accountor heeft er voor gekozen om het
aantal mensen wat zich op de accommodatie bevindt, bij te houden. Zodra blijkt dat
dit aantal de 250 personen overschrijdt, gaat de poort dicht. Pas wanneer er mensen
de accommodatie verlaten mogen anderen weer naar binnen.

• Tijdens wedstrijddagen zijn op de accommodatie altijd 1 of meerdere 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 dienen altijd te worden opgevolgd; doe je dit niet
dan kan je de toegang tot de accommodatie ontzegd worden

• Wanneer je, om welke reden dan ook, de accommodatie kort wil verlaten, krijg je
een stempel, daarmee kun je later weer naar binnen. Wanneer de accommodatie bij
terugkomst vol is, dan heb je geen voorrang en zul je moeten wachten tot er weer
mensen worden toegelaten

• Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand 🤔



CLUBHUIS

• Met ingang van 21 augustus is het clubhuis van DVO/Accountor weer

geopend

• Er is slechts één ingang, aan de voorzijde van het terras, zodra je het terras

betreedt, desinfecteer je even je handen bij de statafel

• Daarna zoek je een zitplaats. Opstaan is alleen dan toegestaan om iets te

bestellen, naar het toilet te gaan of het terras (aan de zijkant) te verlaten

• In het clubhuis zijn 40 beschikbare plaatsen, op het terras zijn dit er 90. Zorg

dat je alleen op de beschikbare plaatsen gaat zitten en verplaats stoelen,

picknicktafels en biertafels niet, hiermee maak je het voor het personeel

makkelijker

• Wanneer je toch stoelen of tafels gaat verplaatsen of je blijft staan en je

weigert mee te werken kan je de toegang tot de accommodatie ontzegd

worden

• Betalen met contant geld is niet mogelijk (ook niet als je alleen je clubkaart wil

opwaarderen). Betalen kan via pin of je clubkaart



CLUBHUIS (2)

• Bestellen van consumpties kan alleen bij de gemarkeerde plaatsen aan de bar 

(of op zaterdag ook bij het horecapunt op het veld, bij het materialenhok). Het 

assortiment is aangepast om wachten bij de bar te voorkomen (fast-service)

• De toiletten in het clubhuis zijn open, de ingang is via de grote openslaande 

deuren van het clubhuis, de uitgang via de deur bij het tassenrek. Hou je hier 

aan!

• Er mogen maximaal twee personen tegelijk aanwezig zijn in de toiletruimtes. 

Zorg dat je je handen wast nadat je het toilet hebt bezocht, eventueel staat er 

ook desinfectiemiddel buiten de toiletruimtes

• Wanneer je het clubhuis of terras verlaat reinig je de plek waar je gezeten 

hebt (er staat desinfectiemiddel bij de ingang van het terras)

• De openingstijden van het clubhuis zijn doordeweeks van 19.00 tot 23.00 uur. 

Op zaterdag is dit afhankelijk van de wedstrijden

• LET OP: in verband met de huidige regelgeving is er een tweede uitgifte punt 

horeca  gecreëerd 



SPORTHALLEN 

• Met ingang van 21 augustus zijn de DVO/Accountor sporthallen weer 

geopend

• Zodra je de Accommodatie binnenkomt desinfecteer je je handen 

• 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

• Na de training/wedstrijd ontsmet je de gebruikte materialen (er staan 

desinfectiemiddelen in de hal)

• Informatie over de kleedkamers onder het kopje ‘Kleedkamers’



KLEEDKAMERS

• Met ingang van 21 augustus zijn de kleedkamers op de accommodatie van 

DVO/Accountor weer geopend

• In de kleedkamers mogen maximaal 6 mensen tegelijk omkleden

• In de kleedkamers mogen maximaal 2 mensen tegelijk douchen

• Als je klaar bent met omkleden/douchen ontsmet je de plek waar je gezeten 

hebt even, er staat desinfectiemiddelen in de kleedkamer

• Het verzoek is om zoveel mogelijk omgekleed naar een training of wedstrijd 

te komen, we willen het gebruik van de kleedkamers tot een minimum 

beperken



TRAININGEN

• Bij het betreden van de DVO/Accountor accommodatie desinfecteer je je 

handen

• Er zijn tijdens de trainingen geen Co-Co’s meer aanwezig. Dat betekent dat de 

trainer de rol van de Co-Co’s overneemt

• Trainers en begeleiders houden 1,5 meter afstand onderling en van hun 

spelers (behalve bij de Pupillen en Kangoeroes ) 

• Senioren, Junioren, Mid-wekers, G-korfballers en Recreanten houden altijd 1,5 

meter afstand van elkaar, behalve tijdens de actieve training. Let op: ook 

tijdens een bespreking of wanneer er spelers tijdens de training water drinken 

of op de bank zitten geldt de 1,5 meter

• Aspiranten hoeven onderling geen afstand te houden, maar houden wel 

afstand van iedereen van 18 jaar en ouder. Pupillen en Kangoeroes hoeven 

geen afstand te houden

• Na de training ontsmet je met je team de gebruikte materialen (er staan 

desinfectiemiddelen in het materialenhok)



WEDSTRIJDEN

• Bij het betreden van de DVO/Accountor accommodatie desinfecteer je je 

handen

• Trainers en begeleiders houden 1,5 meter afstand onderling en van hun 

spelers (behalve bij de Pupillen en Kangoeroes ) 

• Senioren, Junioren, Mid-wekers, G-korfballers en Recreanten houden altijd 1,5 

meter afstand. Voor spelers die deelnemen aan de wedstrijd geldt de 1,5 

meter niet.  

• Aspiranten hoeven onderling geen afstand te houden, maar houden wel 

afstand van iedereen van 18 jaar en ouder. Pupillen en Kangoeroes hoeven 

geen afstand te houden

• Let op: tijdens de wedstrijd geldt voor de staf en de reservespelers de 1,5 

meter, hiervoor zijn voldoende stoelen langs het veld geplaatst. Laat deze 

stoelen staan!

• Let op: ook tijdens een time-out en in de rust geldt de 1,5 meter

• Na de wedstrijd ontsmet je met je team de gebruikte materialen (er staan 

desinfectiemiddelen in het materialenhok)



SCHEIDSRECHTERS

• Bij het betreden van de DVO/Accountor accommodatie desinfecteer je je 

handen

• De scheidsrechters en scheidsrechters-begeleiders houden altijd 1,5 meter 

afstand (behalve bij de Pupillen) 

• De scheidsrechter geeft geen hand aan de aanvoerder of coaches

• Wanneer de scheidsrechter een wedstrijd fluit geldt de 1,5 meter niet. In de 

rust en na de wedstrijd geldt de 1,5 meter weer



CO-CO’s

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

• Zodra je de accommodatie opkomt desinfecteer je je handen en kun je achter 

de bar een hesje vragen. Dit hesje heb je gedurende je shift aan

• Co-Co 1 staat bij de ingang van het veld en zorgt dat iedere bezoeker zich 

registreert, let op dat het ingevulde formulier in de daarvoor bestemde bak 

wordt gegooid.

• Co-Co 1 telt tevens de binnenkomende bezoekers, zodra blijkt dat dit aantal 

de 250 overschrijdt, gaat de poort dicht. Pas wanneer er mensen de 

accommodatie verlaten mogen anderen weer naar binnen. 

• Wanneer iemand de accommodatie kort wil verlaten, krijgt deze persoon een 

stempel, deze ligt achter de bar (of bij de ingang). 

• Co-Co 2 is aanwezig op het veld en heeft als hoofdtaak het controleren van 

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

meter hebben wij niet verzonnen, maar het zijn regels van de overheid



CO-CO’s

• Na afloop van je shift dragen de Co-Co’s 1 hun dienst over aan hun opvolgers. 

Geef je gebruikte hesje af achter de bar

• Wanneer je de laatste shift draait lever je de spullen die bij de ingang staan in 

achter de bar. 

• Wanneer er onduidelijkheden zijn of tijdens je shift een probleem optreedt, 

neem je contact op met Jeannette Teunissen (06-24657396)



CLUBHUISMEDEWERKERS

• Op de doordeweekse avonden zijn er een paar wijzigingen in vergelijking met 

de normale diensten.

• Hou 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar

• Zorg dat iedereen die zich aan de bar meldt zich registreert, formulieren 

liggen achter de bar. Op zaterdag gebeurt dit bij de ingang van de 

accommodatie, de formulieren worden dan aan het einde van de dag 

ingeleverd aan de bar, deze leg je dan in de kluis

• Zorg dat je regelmatig, nadat iemand vertrekt, de tafels en stoelen 

desinfecteert (er staan desinfectiemiddelen achter de bar)

• Zorg dat je regelmatig het pin apparaat desinfecteert (er staan 

desinfectiemiddelen achter de bar)

• Op zaterdag hebben we twee uitgiftepunten: het clubhuis en het uitgifte punt 

horeca bij het materialenhok, instructie volgt!

• Wanneer er onduidelijkheden zijn of tijdens je shift een probleem optreedt, 

neem je contact op met Albert Nijenhuis (06-41394143)



Dit protocol is opgesteld door het bestuur van DVO/Accountor. Eventuele

vragen over dit protocol, 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/

