PROTOCOL KORFBALLEN BIJ DVO/ACCOUNTOR

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 protocol Çoronavirus en
sport’ 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.
NB. De onderdelen van dit protocol die korfballen betreffen zijn van toepassing op alle
leden van DVO/Accountor, met uitzondering van de selectie en haar staf. Zij vallen onder
het ‘COVID-19 topsportprotocol Korfbal League’, (zie www.knkv.nl), hierna te noemen
protocol Korfbal League.
Eventuele vragen over dit protocol kunt u stellen aan Jeannette Teunissen (06-24657396),
zij is de corona contactpersoon bij DVO/Accountor
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De richtlijnen in dit protocol bestaan uit de volgende onderdelen:
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SPORTPARK
• Zodra je de accommodatie binnenkomt desinfecteer je je handen
• Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand 🤔
• Zorg dat je altijd 1,5 meter afstand houdt van elkaar, behalve 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?

SPORTVELDEN
• Tijdens trainingsdagen mogen er op onze accommodatie geen toeschouwers
aanwezig zijn
• 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

CLUBHUIS/CLUBHUISPLEIN
• Met ingang van 22 september zijn het clubhuis en clubhuisplein van DVO/Accountor
gesloten
• Tijdens training- en wedstrijddagen van de selectie is er geen vrije toegang tot de
DVO/Accountor sporthallen (zie het eerder genoemde protocol Korfbal League)

SPORTHALLEN
• Met ingang van 14 december zijn de DVO/Accountor sporthallen, met uitzondering
voor de trainingen en de wedstrijden van de selectie, weer gesloten

KLEEDKAMERS
• Met ingang van 14 augustus zijn alle kleedkamers op de accommodatie van
DVO/Accountor gesloten

TRAININGEN
• Tijdens de trainingen mogen alleen directe staf (coach en teambegeleider) en
spelers de accommodatie betreden, Voor zover jeugdspelers buiten de gemeente
Ede wonen, mag de chauffeur van deze spelers de accommodatie ook betreden
• Trainers en begeleiders houden 1,5 meter afstand onderling en van hun spelers
(behalve bij de Pupillen en Kangoeroes )
• Trainers, begeleiders en spelers houden 1,5 meter afstand onderling (behalve bij de
Pupillen en Kangoeroes), behalve tijdens de actieve training
• Aspiranten hoeven onderling geen afstand te houden, maar houden wel afstand van
iedereen van 18 jaar en ouder. Pupillen en Kangoeroes geldt dit niet
• Na afloop van de training verlaat je zo snel mogelijk de accommodatie

OEFENWEDSTRIJDEN
• Tijdens de oefenwedstrijden mogen alleen directe staf (coach en teambegeleider) en
spelers de accommodatie betreden, Voor zover jeugdspelers buiten de gemeente
Ede wonen, mag de chauffeur van deze spelers de accommodatie ook betreden
• Trainers en begeleiders houden 1,5 meter afstand onderling en van hun spelers
(behalve bij de Pupillen en Kangoeroes )
• Trainers, begeleiders en spelers houden 1,5 meter afstand onderling (behalve bij de
Pupillen en Kangoeroes), behalve tijdens de actieve training
• Aspiranten hoeven onderling geen afstand te houden, maar houden wel afstand van
iedereen van 18 jaar en ouder. Pupillen en Kangoeroes geldt dit niet
• Na afloop van de oefenwedstrijd verlaat je zo snel mogelijk de accommodatie
• 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

SCHEIDSRECHTERS
• De scheidsrechters 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
• Na afloop van de wedstrijd verlaat de scheidsrechter zo snel mogelijk de
accommodatie

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.

