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Coronaprotocol HKC Haarlem

Naar aanleiding van het openstellen van de sportclubs voor iedereen, moet iedere
vereniging bezitten over een coronaprotocol. De handhaving van de gemeente Haarlem zal
streng toezien op het naleven van protocol. Het openstellen van de sportclubs mag niet
leiden tot een stijging van het aantal coronapatiënten. Wij verwachten dat ieder lid van HKC
Haarlem zich aan het protocol houdt, zodat wij weer met z’n allen kunnen gaan korfballen.
Wijzigingen ten opzichte van versie 4 zijn aangegeven in rood

Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Blijf thuis als je een van de volgende (milde!) symptomen hebt of de afgelopen 24
uur hebt gehad:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mag je
je kind weer laten sporten en naar buiten laten gaan;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (covid19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je tot 14 dagen na het laatste contact thuisblijven;
Houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van iedere ander persoon buiten jouw
huishouden (met uitzonderen voor kinderen tot en met 12 jaar);
Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
Ga voor vertrek naar de club thuis naar het toilet;
Was voor de training thuis je handen met water en zeep, minimaal20 seconden;
Douche thuis;
Vermijd het aanraken van je gezicht;
Schud geen handen;
Neem je eigen bidon mee en zet hier duidelijk je naam op. Alleen jij mag uit die bidon
drinken;
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de start van de training naar het veld en ga na
afloop van de training direct naar huis.
Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
minimaal zeven dagen na uitslag van de test
Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met
iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld
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Organisatie
Algemeen
Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheidt in twee leeftijdsgroepen: kinderen tot en met
12 jaar en kinderen tussen de 13 en de 18 jaar. Deze leeftijdsregels van het RIVM zijn zeer
strikt. Het kan dus zo zijn dat in sommige teams kinderen op een andere manier of helemaal
niet mogen deelnemen aan de training. Hier zal actief worden op gecontroleerd door de
gemeente Haarlem.
Spelers van de A –, B -, en C-jeugd wordt geadviseerd om een legitimatiebewijs mee te
nemen

Corona-coördinator
De corona-coördinator houdt toezicht op het juist gebruik van het corona protocol HKC
Haarlem voor, tijdens en na de training om op die manier de veiligheid van alle betrokkenen
te kunnen waarborgen. Op een trainingsdag zijn er één of twee coördinatoren aanwezig om
alles in goede banen te leiden. Als er bij aankomst wordt getwijfeld over de gezondheid van
een speler, is de corona-coördinator eindverantwoordelijk. Hij of zij moet de betreffende
personen dringend adviseren om het sportveld te verlaten en terug te gaan naar huis.

Accommodatie
Het clubhuis is niet geopend. Het is dus ook niet mogelijk om naar het toilet te gaan.
Het materiaalhok is alleen toegankelijk voor trainers. Zij brengen het materiaal naar buiten
en zorgen voor het opruimen van het materiaal in het materiaalhok. Zij zijn, samen met de
corona-coördinator, verantwoordelijk voor het reinigen van het materiaal voor en na
gebruik.
De ingang is aan de Jan Haringstraat bij het draaihek. Daar parkeer je ook je fiets. Via het
draaihek meteen rechtsaf kom je dan op het trainingsveld. Daar moet je bij de coördinator je
handen ontsmetten.
Na afloop van de training verlaat je het sportveld via de uitgang aan ’t Hoenstraat en loop je
langs het hek naar je fiets.
Ouders die hun kind komen brengen met de auto zetten hun kind af in de Jan Haringstraat
bij het draaihek. Ouders die hun kind komen ophalen doen dit ook aan de Jan Haringstraat
ter hoogte van ’t Hoenstaat. Ouders blijven in de auto zitten.
Het is voor ouders verboden om zich tijdens de training op of langs het veld te bevinden.
Ouders mogen hun kind alleen komen brengen en halen.
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Attributen en voorwerpen
De korfbalpalen/manden, ballen en overig materiaal zoals hoedjes wordt voor en na iedere
training gereinigd met desinfectiemiddel. De corona-coördinator ziet toe op het reinigen van
het materiaal. Dit reinigen wordt gedaan door de trainers.
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Sporters en ouders/verzorgers
Voor de sporters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen tot en met 18 jaar houden 1,5 meter afstand van de trainer;
Vanaf 13 jaar houd je onderling 1,5 meter afstand;
Kom alleen naar de training en ook alleen als je trainen hebt;
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de start van de training naar het korfbalveld;
Kleed je thuis om. Het clubhuis is gesloten;
Volg de aanwijzingen op de bewegwijzering;
Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet. Het clubhuis is gesloten;
Desinfecteer je handen direct bij aankomst en het verlaten van het sportveld. De
corona-coördinatoren zorgen dat dit aanwezig is bij het veld;
Na de training ga je direct naar huis;
Tijdens de training hoef je tot en met 18 jaar geen onderlinge afstand te houden van
de spelers (wel van de trainer). Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en
met 18 jaar wel 1,5 meter afstand;
Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan
Volg aanwijzingen van de corona-coördinator en de trainers op.

Voor sporters vanaf 19 jaar
•
•
•
•
•

Op één korfbalveld van 40 x 20 meter zijn maximaal 16 spelers
Op één korfbalveld van 60 x 30 meter zijn maximaal 30 spelers
Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan
Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig
Alle spelers en trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar

Voor ouders/ verzorgers
•
•
•
•
•
•

Meld je kind(eren) tijdig aan en af voor de trainingen, zodat de vereniging rekening
kan houden met de toestroom;
Reis alleen met je kind(eren);
Indien je kind (eren) gebracht of gehaald moet(en) worden, breng je kind(eren) dan
zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportveld, het liefst te voet of met de
fiets of de auto. Maak zo min mogelijk gebruik van het openbaar vervoer;
Als ouder/verzorger heb je GEEN toegaan tot het sportveld en de ruimte eromheen.
Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren);
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training;
Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging; de trainers, begeleiders en/of de
corona-coördinatoren;
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•

Haal direct na de training je kind weer op (indien gebracht). Zorg ervoor dat dit
moment zo kort mogelijk is.

Trainingsschema
Dag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

Tijd
18.45-19.45 uur
19.00-20.00 uur
20.15-21.15 uur
20.30-21.30 uur

Team
D1
C1
A2
A1

Veld
Veld 1
Veld 2
Veld 1
Veld 2

Donderdag
Donderdag
Donderdag

18.45-19.45 uur
19.00-20.00 uur
20.15-21.15 uur

D2
C2
B1

Veld 1
Veld 2
Veld 1

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

17.15-18.15 uur
18.45-20.00 uur
19.00-20.00 uur

Veld 2
Veld 2
Veld 1

Vrijdag

20.15-21.30 uur

E1 en E2
H3 + trainingsleden
Kombifit en
recreanten
H1+ H2

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

9.00-10.15 uur
9.00-9.45 uur
9.15-10.30 uur
10.45-12.00 uur
11.00-12.15 uur
12.30-13.45 uur
12.45-14.00 uur
14.15-15.30 uur
14.30-15.45 uur
16.00-17.15 uur

F1
Kangoeroes
E1+ E2
D2
D1
C2
C1
B1
A2
A1

Veld 1
Veld 1
Veld 2
Veld 2
Veld 1
Veld 1
Veld 2
Veld 1
Veld 2
Veld 1

Veld 2

Trainers
•
•
•
•
•
•
•

Houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar en van de kinderen;
Zorgen voor de veiligheid van zichzelf en de kinderen door middel van het naleven
van de regels;
Zorgen voor de training en na afloop voor het desinfecteren van het materiaal;
Bij de DEF zijn er maximaal 4 trainers per veld aanwezig;
Bij de ABC en senioren is er maximaal 4 trainer per veld aanwezig.
Onderlinge wedstrijdjes tot en met 18 jaar zijn toegestaan;
Maak aan de kinderen duidelijk dat ze altijd de anderhalve meter afstand moeten
bewaken tussen elkaar en de trainer.
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•

Voor trainers van de senioren
Bereid je trainingen goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet
garanderen;
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Dit protocol is gebaseerd op de maatregelen die beschreven staan in de:
• Korfbalspecifiek protocol van het KNKV 24 april 2020
• Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar van NOC/NSF
• Nieuwsbrief Sportsupport / gemeente Haarlem 24 april 2020
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