
ESDO protocol korfbal – Corona – September 2020 
 
Dit protocol is gericht op het organiseren van gemeenschappelijke trainingsactiviteiten en wedstrijden 
voor de korfbalsport binnen de geldende verordeningen in verband met de strijd tegen het coronavirus. 
Uitgangspunt van dit korfbalspecifieke protocol is het door de gezamenlijke sport en NOC*NSF 
ontwikkelde landelijke algemene sportprotocol. 
 
Het hieronder beschreven korfbalspecifieke protocol bestaat uit de volgende punten: 
• Algemeen 
• Wedstrijden 
• Trainers en coaches 
• Leeftijdscategorie tot 18 jaar 
• Attributen en voorwerpen 
• Accommodatie 
• Voor sporters (18 jaar en ouder) 
• Voor ouders/verzorgers 
• Scheidsrechters 
• Toeschouwers 
 
Algemeen 
• Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in twee leeftijdsgroepen: een leeftijdsgroep tot 18 jaar 
en 18 jaar of ouder; 
• Deze leeftijdsregels van het RIVM zijn absoluut. Er kan door de gemeente gehandhaafd worden; 
• Met ‘een korfbalveld’ wordt bedoeld: een speelveld van 40 x 20 meter met een obstakelvrije uitloop 
van minimaal 2 meter rondom het speelveld. Het speelveld inclusief uitloop is hierdoor minimaal 44 x 24 
m; 
• Houd 1,5 meter afstand voorafgaand en na afloop van de wedstrijd/training (m.u.v. jeugd t/m 18 jaar); 
• Tijdens het sporten in de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder is er geen afstandsbeperking nodig, tijdens 
de rust wel; 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging (vanaf 38 °C) en laat je testen bij de GGD; 
• Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheid; 
• Een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere 
verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd; 
• Iemand die negatief getest is, mag deelnemen aan wedstrijden en trainingen. Krijgt iemand opnieuw 
klachten die lijken op corona of worden de klachten erger? Blijf dan thuis en laat je opnieuw testen; 
• Schud geen handen; 
• Was voorafgaand aan de training of wedstrijd en na afloop van de training of wedstrijd je handen, 
minimaal 20 seconden; 
• Iemand die terugkeert vanuit in een ‘oranje’-gebied wordt zeer dringend geadviseerd om 10 dagen in 
quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-
gebied; 
• Volg de aanwijzingen van de trainers of coaches op. 
 
Wedstrijden 
• Veilig en verantwoord verloop van de competitie staat bij ons voorop! Indien een wedstrijd niet 
gespeeld kan worden in verband met spelers met klachten, wordt de wedstrijd verplaatst; 



•Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, wordt er eerst contact opgenomen met 
de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een ander moment; 
• Reservespelers boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank; 
• Bij uitwedstrijden mogen er spelers uit meerdere huishoudens in één auto. Voor reizigers van 13 jaar 
en ouder geldt het advies om een mondkapje te dragen in de auto; 
• De spelers en coaches zijn verplicht een mondkapje bij zich te hebben. Indien een speler of ouder het 
wenselijk vindt dat er in de auto mondkapje gedragen wordt, is iedereen in deze auto verplicht dit te 
doen; 
• Houd 1,5 meter afstand voorafgaand en na afloop van de wedstrijd/training (m.u.v. jeugd t/m 18 jaar); 
• Tijdens het sporten is er geen afstandsbeperking nodig, tijdens de rust wel. 
 
Trainers en coaches 
De trainers en coaches houden de juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen 
of wedstrijden in de gaten. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond of wedstrijd 
en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens de training of wedstrijd zijn de trainers en 
coaches verantwoordelijk voor de sportspecifieke veiligheid. Als op het sportveld getwijfeld wordt of een 
speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont zal de trainer of coach kiezen om de bewuste speler niet 
toe te laten en naar huis te sturen. 
 
Leeftijdscategorie tot en met 18 jaar 
• Spelers tot 18 jaar hoeven geen onderlinge afstand van 1,5 meter te behouden onderling, wel ten 
opzichte van andere personen van 18 jaar en ouder; 
• Op een korfbalveld van 40 x 20 meter zijn maximaal 24 spelers; 
• De trainingen per veld starten volgens het trainingsrooster, kom kort van tevoren naar de 
accommodatie; 
• Indien een speler is een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is 
bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te 
laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden; 
• Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig; 
• De trainers en coaches houden anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar; 
• Opbouw van materialen gebeurt onder leiding van de trainer of coach, hierbij geldt ook de regel van 
1,5 meter afstand. 
• Spelers jonger dan 13 jaar mogen, net als in het onderwijs, met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 
neusverkoudheid, niezen of keelpijn) komen te trainen of spelen; 
• Als jeugdleden t/m 17 jaar thuis spelen, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden 
dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken; 
• Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. 
Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 
 
Attributen en voorwerpen 
• Neem je eigen bidon mee; 
• Korfbal materialen (ballen) zullen aan het eind van de training worden schoongemaakt. 
 
Accommodatie 
• De sportkantine blijft per 29 september gesloten; 
• Iedereen houdt de onderlinge 1,5m afstand (tenzij ze uit één huishouden komen of personen tot 18 
jaar onderling); 



• Op wedstrijddagen is het mogelijk om contactgegevens achter te laten voor eventueel contact 
onderzoek van de GGD mocht iemand positief testen; 
• Iedereen dient voor en na de training of wedstrijd de handen te wassen/ desinfecteren conform de 
richtlijnen van het RIVM; 
 
Voor sporters (18 jaar en ouder) 
• Houd 1,5 meter afstand voorafgaand en na afloop van de wedstrijd/training; 
• Tijdens het sporten is er geen afstandsbeperking nodig, tijdens de rust wel; 
• Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt; 
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie; 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging (vanaf 38 °C) en laat je testen; 
• Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheid; 
• Een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere 
verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd; 
• Een negatief geteste speler mag deelnemen aan trainingen, wedstrijden en/of andere 
verenigingsactiviteiten; 
• Schud geen handen; 
• Was voorafgaand aan de training of wedstrijd en na afloop van de training of wedstrijd je handen, 
minimaal 20 seconden; 
 
Voor ouders/verzorgers 
• Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen 
gelegenheid naar de sportaccommodatie; 
• Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie; 
• Indien een speler is een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en ondersteuning noodzakelijk is 
bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te 
laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden; 
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training; 
• Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders; 
• Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit 
moment zo kort mogelijk is. 
 
Scheidsrechters 
• De scheidsrechter is niet verantwoordelijk voor handhaving op punten die niet gerelateerd zijn aan de 
spelregels, zoals 1,5 meter of twijfels over gezondheid van spelers; 
• Kleed thuis om. 
 
Toeschouwers 
• Toeschouwers zijn niet welkom op trainingen en wedstrijddagen. 
 
* De ontwikkelingen rondom de corona kunnen ervoor zorgen, dat de huisregels mogelijk 
veranderen gedurende het seizoen. 


