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Seizoen 2021-2022 (update: 19 november 2021)  
Onderstaand protocol dient te worden gehandhaafd door alle speelsters, trainsters, bezoekers, ouders en 

anderen. We gaan ervan uit dat iedereen hier zelf de verantwoordelijkheid in neemt.  

Het is gebaseerd op het protocol van de Gemeente Venray en ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF, welke 

zijn ontwikkeld op basis van adviezen van het RIVM.  

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van 

begeleiding opvolgen. 

 LET OP: De huidige maatregelen (m.i.v. 13 november 18.00u) zijn erop gericht sociale contacten en 

reisbewegingen zoveel als mogelijk te beperken. Daarnaast laten de maatregelen ruimte voor 

interpretatie, dit betekent dat iedereen geacht wordt zijn gezonde verstand te gebruiken, 

maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen en te accepteren dat andere verenigingen of 

beheerders van sportzalen afwijkende regels van elkaar kunnen hebben! 

  

Voor iedereen geldt:  

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

- Ga direct naar huis wanneer er tijdens het korfballen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

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

verlies van reuk of smaak;  

- Houdt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar; 

- Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van het sportpark; 

-  Schud geen handen. 

- Toon desgevraagd een geldige QR code. 

- Volg aanwijzingen die ter plekke gelden op!  

  

Maatregelen algemeen:  

- De kleedkamers, inclusief douches, mogen weer gebruikt worden, voor personen boven 17 jaar 

alleen met geldige QR code.  

- In publieke binnenruimtes worden mondkapjes gedragen als je 12 jaar of ouder bent, over het 

algemeen geldt waar een geldige QR code nodig is, is geen mondkapjes plicht, een beheerder van 

de publieke ruimte, bijvoorbeeld sportzaal kan toch een mondkapje binnen verplichten. Een 

mondkapje dragen buiten op het sportpark is niet nodig.  

- Publiek bij zowel trainingen als wedstrijden is niet toegestaan.  

- De kantine is weer geopend volgens de regels zoals die voor de horeca gelden, op vertoon van QR 

code, personen met een duidelijke taak uitgezonderd. 

- Keer na training of wedstrijd zo snel mogelijk huiswaarts.  

  

Maatregelen speelsters tot en met 17 jaar (jeugdteams):  

- Speelsters hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.  

- Wedstrijden (in competitieverband), dus zowel binnen als buiten de vereniging, zijn toegestaan.  

Bestuur: bestuuroranjewit@hotmail.com  
Jeugdcommissie: jcoranjewit@hotmail.com  
Technische commissie: tcoranjewit@hotmail.com  



- Trainsters houden 1,5meter afstand tot speelsters van alle leeftijden (tenzij noodzakelijk voor 

veilige begeleiding van de sport).  

- Er zijn niet meer begeleiders aanwezig dan strikt noodzakelijk.  

- Trainsters houden onderling 1,5 meter afstand van elkaar. 

- Rijouders bepalen of er een mondkapje gedragen wordt in de auto. 

- Trainer en coaches zijn als vrijwilliger aanwezig, zij hoeven geen geldig CTB te laten zien en kunnen 

mbv hun ID en het wedstrijdformulier in sportlink aantonen dat zij op een bepaald tijdstip in de 

sporthal moeten zijn.  

- Bij uitwedstrijden worden rijouders gezien als vrijwilliger, de coach die op het wedstrijdformulier 

als staflid aangemerkt staat in sportlink, laat dit weten tijdens de controle bij binnentreden van 

een sporthal, rijouders kunnen dan eventueel ook zonder geldige QR code met hun ID naar 

binnen. 

- Bij thuiswedstrijden zijn geen rijouders maar wel zaalwacht, ook deze kan zich als vrijwilliger 

identificeren mbv de coach die op het wedstrijdformulier als staflid in sportlink staat aangemerkt. 

De zaalwacht kan dan ook eventueel zonder geldige QR code met een ID naar binnen. 

 

  

Maatregelen speelsters 18 jaar en ouder (senioren):  

- Speelsters moeten een geldige QR code hebben om te kunnen trainen of spelen. 

- Bij thuiswedstrijden is een schotklokjury aanwezig, deze kan zich als vrijwilliger identificeren mbv 

de teamleider die op het wedstrijdformulier als staflid in sportlink staat aangemerkt. De 

schotklokjury kan dan ook eventueel zonder geldige QR code met een ID naar binnen. 

- De controle op een geldige QR code zal per vereniging en sporthal verschillend zijn, houdt rekening 

met de tijd die deze controle in beslag neemt.  

- Houdt buiten de wedstrijd om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.  

  

Onduidelijkheden of vragen?  

Ben je als lid/speelster/coach-zijnde positief getest of mochten er zich ongeregeldheden voordoen, dan 

mag contact opgenomen worden: oranjewitleunen@gmail.com.  


