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Betreden sportcomplex algemeen  

✓ Desinfecteer je handen bij het betreden van het sportcomplex; 

✓ Volg aanwijzingen en looproutes op; 

✓ De kleedkamers en kantines zijn gesloten, douchen is niet mogelijk;  

✓ Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar het sportcomplex; 

✓ Trainen in een sporthal en/of gymzaal is niet toegestaan; 

 

Trainingen tot en met 26 jaar 

✓ Onderlinge trainingen en wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan. Publiek is niet 

toegestaan; 

✓ Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;  

✓ Begeleiders dienen 1,5 meter afstand van elkaar en van ouders te houden;  

✓ Ouders mogen niet blijven kijken bij de trainingen;  

✓ Kan uw kind zelf (nog) geen veters strikken? Als ouder mag u helpen. Draag een mondkapje; 

✓ Heeft een kind grote moeite als uw als ouder/verzorger niet aanwezig bent bij de training? Dan 

mag u als ouder/verzorger even blijven kijken. Draag dan een mondkapje en houd 1,5 meter 

afstand van de begeleiding en andere ouders; 

 

Trainingen vanaf 27 jaar 

✓ Er mag per viertal gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere 

groepen anderhalve meter afstand houden; 

✓ Gezondheidscheck voorafgaand aan de training; 

✓ De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld d.m.v. hesjes;  

✓ De viertallen mogen gedurende de training niet wisselen;  

✓ Onderlinge wedstrijden en partijvormen zijn niet toegestaan;  

✓ Elke sporter en trainer houdt, ook tijdens de training, anderhalve meter afstand van elkaar; 

✓ Op één korfbalveld zijn maximaal 4 trainers aanwezig;  

 

Publiek & Wedstrijden 

✓ Het spelen van wedstrijden is niet toegestaan; 

✓ Er is geen publiek toegestaan bij de trainingen en/of bij onderlinge (jeugd)wedstrijden;  

 

 

 

 

 

 



Coronaprotocol SCO                               

maart 2021   

Uitzonderingen 

✓ Valt u kind in een risicogroep? Kinderen met medische problemen lijken geen groter risico dan 

gezonde kinderen te lopen op ernstige klachten door corona. Uw kind mag in deze situatie 

sporten. Overleg bij twijfel altijd met de behandelend huis- en/of kinderarts. 

✓ Heeft uw kind elk jaar last van hooikoorts of is hij/zij vaak chronisch verkouden? Deze klachten 

herkent u als ouder meestal zelf. Uw kind mag in deze situatie sporten. Twijfelt u of zijn de 

klachten anders dan u gewend bent? Houd uw kind dan eerst thuis tot de klachten voorbij zijn. 

En/of overleg met de behandelend huis- en/of kinderarts. 

 

Iemand is positief getest op het Coronavirus 

Is iemand binnen de vereniging positief getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment van 

toepassing zijnde richtlijnen van de overheid. Dit betekent: 

✓ De besmette persoon blijft thuis en volgt de richtlijnen die de GGD hem/haar oplegt; 

✓ Wanneer de GGD het advies geeft aan overige spelers/trainers/coaches om in quarantaine te 

gaan, dien je dit op te volgen; 

✓ Tijdens de quarantaineperiode ben je niet welkom op de club; 

✓ Van belang zijn bij quarantaine zijn de zogenaamde ‘nauwe contacten’, wat inhoudt dat er voor 

een periode langer dan 15 minuten contact binnen de 1,5 meter is geweest.  

✓ Als club zullen wij in overleg met de besmette persoon en met inachtneming van de 

privacyregels de betreffende teams informeren en het advies van de GGD overnemen;  

 

Algemeen 

✓ Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

✓ Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak;  

✓ Houd 1,5 meter afstand;  

✓ Schud geen handen; 

✓ Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan, dus niet schreeuwen en zingen; 

✓ Blijf altijd je gezonde verstand gebruiken en neem je eigen verantwoordelijkheid; 

 

Uiteraard kun je alle corona-informatie van SCO terugvinden op onze site. Handige links waar je alle 
corona-informatie leest, zijn: 
- www.rivm.nl 
- www.rijksoverheid.nl 
- www.nocnsf.nl of www.knkv.nl  
 
Bestuur k.v. SCO 
secretariaat@kvsco.nl  
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