
Protocol seniorentrainingen 

 

 

 

Versie: 11 mei 2020  



Trainingsschema met bijbehorende richtlijnen vanaf 18 mei 

 

Groep 1 (olv 
Jeha/Sjoerd/Patrick) 

Groep 2 (olv  Jeha/ 
Sjoerd/Patrick) 

Groep 3 (olv Frans) Afmeldingen 

Gert Rene Patrick Arjan 

Joost Gerard  Michel Nienke 

Sander Joeri Hidde  

Sicco Niels Remco  

Annelies Dylan Sjoerd  

Nicole Marloes Elise  

Tessa  Ilse Manon  

Hannah Femke Astrid  

  Samantha  

  Wycke  

 

De groepen 1 en 2 worden wekelijks door elkaar gehusseld. Onderling ruilen mag met inachtneming 

dat de groepsgrote gelijk blijft.  

Trainingsschema 

  Dinsdag    Coordinator Vrijdag     Coördinator 

  1/2 veld 1/2 veld    1/2 veld  1/2 veld  voetbalveld   

17.00-17.30       F     
Annelies Schuitema 
of Nienke Wobbes 

17.30-18.00       F     
Annelies Schuitema 
of Nienke Wobbes 

18.00-18.30               

18.30-19.00 A+B   Gerard Nienhuis D A+B   Swanny Kremer 

19.00-19.30 A+B   Gerard Nienhuis D A+B   Swanny Kremer 

                

19.45-20.45 2 2 Nienke Wobbes 2 2   Annelies Schuitema 

20.00-21.00           3 Annelies Schuitema 

21.00-22.00 1 1 Nienke Wobbes 1 1   Samantha Noordhof 

 

Richtlijnen: 

1. Trainers houden minimaal 1,5 m afstand van elkaar en van de spelers. 

2. Spelers en speelsters houden vóór, tijdens en na de training minimaal 1,5m afstand van 

elkaar en van de trainers.   

3. Na elke training wordt al het gebruikte materiaal door de trainers/spelers gedesinfecteerd. 

(materiaal hiervoor is aanwezig) 

4. Spelers en trainers desinfecteren hun handen vóór en na de training. (desinfectiemiddel is 

aanwezig) 

5. Iedereen neemt zijn/haar eigen bidon (voorzien van naam) mee en drinkt alleen daaruit.  

6. Iedereen kleedt zich thuis om en ook wordt er thuis gedoucht.  



7. Spelers/speelsters komen zoveel mogelijk lopend of op fiets naar de training. (maximaal 10 

minuten voor tijd aanwezig en gelijk na trainen naar huis) 

8. De Gaveborg is gesloten, dus gebruik kantine/wc is niet mogelijk. Ga vóór trainen thuis naar 

de wc! 

9. Bij lichte verkoudheidsklachten en/of koorts: blijf thuis! Neem hierin 

verantwoordelijkheid. 

10. Schud geen handen/high five! 

 

Een corona-coördinator vanuit het bestuur houdt toezicht op de handhaving van deze richtlijnen. 

Volg te allen tijde de aanwijzingen van deze persoon op. Hij/zij is te herkennen aan het dragen van 

een hesje.  

 

Voor trainers en coaches  
1.  Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet 

garanderen;  

2.  Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;  

3. Maak vooraf de regels duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren;  

4. Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;  

5. Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training 
gedesinfecteerd worden.  

 

Beeldmateriaal 

Hieronder volgt beeldmateriaal met voorbeelden van 1,5m trainingen. 

https://www.knkv.nl/nieuws/15-meter-training-door-wim-scholtmeijer 

https://www.youtube.com/results?search_query=quarantraining+korfbalboek 

https://www.knkv.nl/nieuws/15-meter-training-door-wim-scholtmeijer
https://www.youtube.com/results?search_query=quarantraining+korfbalboek

