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Corona regels vanaf 14 oktober; 
 
 
Samenvattend per leeftijdscategorie:  

• Algemeen 
o Binnen de vereniging dragen we een mondkapje. Hierbij is er alleen een uitzondering 

wanneer je traint en of trainen staat te geven. Voor en direct na de training draagt 
iedereen >12 dus een mondkapje. 

o Wat je ziet in het trainingsschema is dat er tussen elke training 10 minuten wisseltijd is 
opgenomen. Deze tijd is nodig om de ploegen snel te kunnen laten wisselen, er mogen 
namelijk maar 30 personen tegelijk in onze hal aanwezig zijn. Het dringende verzoek 
aan een iedereen is, kom pas 5 minuten voor de training de hal binnen waarna je direct 
je trainingspak uittrek en je schoenen aandoet.  

o Na de training ga je zo snel mogelijk naar huis 
o Gezondheidscheck voorafgaand aan de training; 
o Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten; 
o Ouders en bezoekers zijn helaas niet welkom op het complex; 

 
 

• Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt (veld & zaal): 
o Qua trainingen zijn er geen beperkingen; 
o Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan; 
o Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de 

A-jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is. 

 

• Voor teams in de senioren geldt (veld & zaal): 
o Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en 

ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal 
aantal personen dat tegelijk mag trainen is afhankelijk van de grootte van de sporthal. 
Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;  

In de praktijk betekent dit dat we bij GG maximaal 12 senioren spelers tegelijk op de 
zaalvloer kunnen laten trainen.  

o De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen; 
o De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes of 

trainingsshirt; 
o Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in een sporthal zijn; (maar maximaal 12 

tegelijk op het speelveld) 
o Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten 

opzichte van elke medesporter; 
o Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan; 
o Op één korfbalveld (40x20) zijn maximaal vier trainers aanwezig; 

 


