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Covid 19-plan KV Seolto 

 

 

Bij Seolto zullen we altijd de regelgeving hanteren zoals die door de Rijksoverheid en het NOC-NSF 
wordt voorgeschreven. Hierdoor zullen er waar nodig wijzigingen worden aangebracht in dit 
protocol. Op deze manier kunnen we samen corona onder de duim houden en blijven genieten van 
onze mooie korfbalsport. Alle bezoekers van het sportpark zullen gehoor moeten geven aan de 
volgende regels; 

1. Algemene veiligheid- en hygiëneregels regels;  

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen;  
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 
• Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, dan ben je weer welkom;  
• Blijf 10 dagen thuis als je met iemand in contact bent geweest die positief getest is;  
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• Schud geen handen en geef geen high fives;  
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

 

2. Veiligheid- en hygiëneregels voor sporters, trainers en begeleiders; 

Trainingen en wedstrijden 

• Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;  
• Voordat je thuis weggaat vul je een bidon met water, ga je naar de WC en was je je handen; 
• Desinfecteer je handen bij aankomst; 
• Kleedruimtes en douchevoorzieningen zijn weer open, echter bij Seolto zijn deze ruimtes 

klein en ook hier geldt de 1,5 meter regel. Bij voorkeur dus thuis omkleden en douchen. 
Maximaal 3 personen in één kleedruimte en maximaal 3 personen in de doucheruimte; 

• Na afloop wordt al het gebruikte materiaal ontsmet met de daarvoor bestemde middelen; 
• Iedereen vanaf 18 jaar behoudt 1,5 meter afstand, behalve als je aan het trainen bent of een 

wedstrijd speelt. Dus ook 1,5 meter voor wisselspelers en tijdens teambespreking; 
• Er is geen ruimte om binnen een teambespreking te houden; 
• Denk alvast na hoe je samen een doelpunt viert, maar hou je aan de regels hiervoor: geen 

fysiek contact. We geven geen high-fives en schudden geen handen; 
• Geforceerd stemgebruik langs het veld is niet toegestaan;  
• Voor - en na de wedstrijd worden sporters, trainers en begeleiders tot de toeschouwers 

gerekend; 
• Bij alle vervoer bij uitwedstrijden wordt een mondkapje gedragen vanaf de C leeftijd; 
• Volg altijd de instructies van trainers/coaches, barpersoneel en de coronacoördinatoren op; 
• Trainers wijzen de spelers en ouders op de regelgeving. 
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3. Veiligheid- en hygiëneregels voor ouders/verzorgers en toeschouwers; 

Ouders/verzorgers 

• Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiëneregels; 
• Informeer je kind over alle maatregelen en regels;  
• Indien mogelijk, laat je kind op eigen gelegenheid naar de sportlocatie komen;  
• Volg altijd de instructies van trainers/coaches, barpersoneel en de coronacoördinatoren op. 

Toeschouwers 

• Houd je aan algemene veiligheids- en hygiëneregels; 
• Desinfecteer je handen bij het betreden van de sportlocatie en/of het clubhuis; 
• Iedereen vanaf 18 jaar behoudt 1,5 meter afstand van elkaar; 
• Geforceerd stemgebruik langs het veld is niet toegestaan; 
• Geef elkaar de ruimte en houd afstand van elkaar in het clubhuis, op het terras en rond de 

velden; 
• Volg altijd de instructies van trainers/coaches, barpersoneel en de coronacoördinatoren op; 
• Conform de RIVM, NOC/NSF-richtlijnen zijn er 250 toeschouwers tegelijk toegestaan op de 

sportlocatie. Wordt het aantal van 250 toeschouwers overschreden, dan zijn we genoodzaakt 
de sportlocatie (tijdelijk) te sluiten. 

 

4. Veiligheid- en hygiëneregels clubhuis; 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst van het clubhuis; 
• Laat je contactgegevens achter op de daarvoor bestemde lijst; 
• Iedereen vanaf 18 jaar, houd in het clubhuis 1,5 meter afstand van elkaar; 
• In het clubhuis is er eenrichtingsverkeer, houd je hieraan!  De ingang van het clubhuis is bij 

de kleedkamers, de  uitgang van het clubhuis is bij het hoofdterras; 
• Het kleine terras is ook opengesteld; 
• Geef elkaar de ruimte (1,5 meter) bij het bestellen en afhalen van consumpties aan de bar; 
• Langs de bar is er een bestel straat ingericht met eenrichtingsverkeer; 
• Consumpties moeten zittend genuttigd worden op de daarvoor aanwezige zitplaatsen in het 

clubhuis en op de buitenterrassen;  
• Consumpties worden niet meegenomen naar op het sportveld en de kleedkamers; 
• Consumpties bij voorkeur via PIN-betaling afrekenen;  
• Barpersoneel desinfecteert tussendoor extra; 
• Alle deuren worden open vastgezet, zo is het niet nodig deurkrukken te gebruiken en dit 

zorgt voor extra ventilatie; 
• Barpersoneel wijst mensen op de regelgeving;  
• Conform de RIVM, NOC/NSF-richtlijnen zijn er 100 bezoekers tegelijk toegestaan in een 

clubhuis, mits op 1,5 meter en een vaste zitplaats. Hier is ons clubhuis niet groot genoeg 
voor. Wordt het aantal bezoekers dusdanig groot dat de 1,5 meter niet meer hanteerbaar is, 
dan zijn we genoodzaakt het clubhuis (tijdelijk) te sluiten. 
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5. Communicatie en verantwoording; 
 
Bij KV Seolto is er een corona team samengesteld (CTS), zij houden alle wijzigingen bij die door de 
Rijksoverheid en het NOC-NSF worden doorgevoerd, een belangrijke bron hiervoor is het “algemeen 
protocol verantwoord sporten” van het NOC-NSF. Ze adviseren het bestuur die eindverantwoording 
heeft.  
CTS is verantwoordelijk voor het uitzetten van dit protocol binnen de vereniging en het informeren 
van leden, ouders en bezoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diverse mediakanalen 
binnen de vereniging. Daarnaast is op locatie alles duidelijk zichtbaar voor iedereen en wordt er 
veelvuldig aandacht gegeven om je aan de regels  te houden door posters, stickers en flyers.  
Corona coördinatoren, trainers/coaches en het barpersoneel hebben een rol in het aanspreken van 
bezoekers van de locatie en het toepassen van de regelgeving. 
 

 

 

 
 
 
 
 


