Corona protocol – korfbalvereniging RWA – seizoen 2020/2021 – update per 26 juni 2021
Beste spelers/speelsters/trainers/coaches/ouders/toeschouwers,
N.a.v. de laatste persconferentie, een aantal updates daarna van de overheid, het NOCNSF, KNKV (onze
sportbond), de Veiligheidsregio Rotterdam‐Rijnmond en de gemeente Albrandswaard is ons corona protocol
aangepast.
Tijdens de trainingen en de competitiewedstrijden voor de jeugd (of andere activiteiten op de zaterdagen) is
onderstaand protocol van kracht. Wij rekenen hierbij op ieders medewerking en begrip. Dit protocol gaat uit
van de op 26 juni 2021 geldende maatregelen en zal worden aangepast indien nodig.
Wijzigingen per 26 juni 2021:
 ouders/verzorgers/begeleiders/toeschouwers (ofwel publiek) hebben toegang tot het complex;
 Er geldt geen maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt;
 Reserveren is niet nodig;
 VERPLICHTE registratie & gezondheidscheck voor het publiek (bij binnenkomst op ons complex);
 Publiek dient plaats te nemen in de daarvoor bestemde vakken / op de stoelen/bankjes te gaan
zitten / 1.5m afstand van elkaar te houden;
 De kantine (bar) is open, de keuken is gesloten. Er is een beperkte voorraad.
 Geen terras en geen zitplekken in de kantine.
 Eénrichtingsverkeer in de kantine (ingang is halletje, uitgang is dubbele klapdeur richting terras)
 Het nuttigen mag alleen op de plaatsen langs het veld;
Algemeen:
Voor alles geldt:
 gezond verstand gebruiken staat voorop;
 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 bij twijfel, blijf ook thuis;
 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;
 vermijd drukte;
 was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de sportlocatie;
 schud geen handen;
 neem de gebruikelijke veiligheids‐ en hygiëneregels in acht.
Ook geldt dat:
 iedereen zich aan de looproutes moet houden;
 je thuis blijft als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 je thuis blijft als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID‐19).
Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, blijf je deze
periode thuis.
 sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij een
vermoeden van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 indien er bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter COVID‐19 wordt vastgesteld, er richtlijnen vanuit
de overheid zijn die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron‐ en contactonderzoek om de
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen
noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen.
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KNKV Protocol
Sporten tot en met 26 jaar
 sporters tot en met 26 jaar mogen in teamverband op ons complex sporten en hoeven tijdens het
sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
 zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter
afstand tot elkaar houden;
 kinderen in de F‐ t/m B‐teams spelen op zaterdag 12 juni, 19 juni en 26 juni competitiewedstrijden
tegen andere verenigingen.;
 een gezondheidscheck voorafgaand aan de training verplicht is.
Sporten vanaf 27 jaar en ouder:
 Er mag met maximaal 50 personen tegelijk gesport worden, de afstandsregels hoeven tijdens de
sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 Wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan. Onderlinge wedstrijden op ons complex
wel;
 een gezondheidscheck voorafgaand aan de training verplicht is.
Binnenkomst:
 Spelers/trainers/publiek houden de looproute (rechts aanhouden) aan bij het betreden en verlaten
van het complex;
 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het veld.
Kantine/kleedkamers/douches:
 Kleedkamers en douches zijn geopend;
 Kantine (bar) is open, de registratie & gezondheidscheck heeft bij binnenkomst plaatsgevonden
Toiletten
 Gebruik van toiletten is mogelijk. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en vlak voor je komst
naar het complex je handen hebt gewassen. Als RWA zullen we de toiletten geregeld schoonmaken;
Vervoer naar uitwedstrijden:
 Neem bij voorkeur geen mensen van buiten uw eigen huishouden mee. Kinderen tot en met 12 jaar
tellen niet mee.
 Of je wel of geen mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:
o wel een mondkapje: je zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.
o Geen mondkapje: je zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden. Kinderen tot en
met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
Voor vragen, opmerkingen of ideeën over de ingevoerde maatregelen kan contact worden opgenomen met
één van de Corona clubcoördinatoren. Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met de
aanwezige coronacoördinator op ons complex.
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Aanspreekpersonen op het veld
 Dinsdagen
o 18.30 – 19.30 – Peter Spoormaker (RWA E2 / bestuur) / Steven Huizer (RWA F1 / bestuur) /
Jolanda Hitzert (RWA D1 / bestuur)
o 19.30 – 20.30 – Max Rotmans (RWA C1 / bestuur)
o 20.30 – 21.45 – Joost van Hensbergen (RWA 2 / barcommissie)
 Woensdag: 19.30 – 20.30 – Peter Spoormaker (RWA 4 / bestuur) / Marja Rienks (RWA 5 /
barcommissie)
 Donderdag:
o 18.30 – 19.30 – Peter Spoormaker (RWA E2 / bestuur) / Steven Huizer (RWA F1 / bestuur) /
Jolanda Hitzert (RWA D1 / bestuur)
o 19.30 – 20.30 – Max Rotmans (RWA C1 / bestuur)
o 20.30 – 21.45 – Joost van Hensbergen (RWA 2 / barcommissie)
 Zaterdag; bovenstaande personen, lid technische commissie en/of bestuurslid en/of corona
coördinatoren van het betreffende tijdslot.
RWA Corona clubcoördinatoren:
 Peter Spoormaker / 06‐30605631
 Quincy Vermeulen / 06‐30518888
Wij realiseren ons dat we hiermee een aantal strenge regels en maatregelen opleggen die normaal wellicht
niet bij de sfeer van onze vereniging passen. We vertrouwen op jullie begrip en medewerking. Laten we er
met z’n allen voor zorgen dat we op een zo veilig mogelijke manier kunnen blijven sporten.
Met vriendelijke groet,
Bestuur RWA.
Links:
 https://www.knkv.nl/faqcorona
 https://nocnsf.nl/sportprotocol
 https://nocnsf.nl/wat‐doet‐nocnsf/sport‐en‐maatschappij/coronavirus‐en‐sport‐veelgestelde‐
vragen
 https://www.rijnmondveilig.nl/coronavirus/

