
Lee#ijdscategorie 19 jaar en ouder Vanaf 11 mei mogen kor.allers van 19 jaar en ouder de 
trainingen weer herva9en. De algemene richtlijnen én de richtlijnen voor de lee>ijdscategorie 13 t/m 
18 jaar, die beschreven zijn in het ‘Kor%alspecifiek protocol: ‘Protocol verantwoord sporten kinderen 
t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar (versie 24-4-2020)’ gelden ook voor de lee>ijdscategorie 19 jaar en 
ouder. Voor de lee>ijdscategorie 19 jaar en ouder geldt echter:  

• Op één speelhel> van een kor.alveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 8 spelers. Dus op één 
volledig kor.alveld zijn maximaal 16 spelers.  

Verder geldt nu in algemene zin (voor alle lee>ijdscategorieën):  
• De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden.  
• De verschillende lee>ijdscategorieën binnen een vereniging dienen elkaar zo min mogelijk te 

kruisen.  

Lee#ijdscategorie 13 tot en met 18 jaar 

•  De spelers en speelsters dienen voor, Qjdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar 
te houden; 

•  Op één kor.alveld van 44 x 24 meter zijn maximaal 16 spelers; 

•  Er mogen maximaal 3 velden tegelijkerQjd gebruikt worden; 

•  De trainingen per veld starten op verschillende Qjden, bijvoorbeeld om de 20 minuten en 
eindigen daarmee ook in dit ritme; 

•  Indien een speler of speelster een lichamelijke of verstandelijke beperking hee> en 
ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één 
ouder/verzorger op de sportlocaQe aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat 
het protocol nageleefd dient te worden; 

•  De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar. 

• Max 10 min voor aanvang training aanwezig zijn 

• Loop bij aankomst direct naar aangewezen trainingsveld en daar je spulletjes neerleggen. Ga 
niet onnodig rondlopen op het complex. 

• Ga direct naar huis na einde training/opbergen spullen via aangewezen looproute 

Algemene regels 

• Binnen Groen Geel zal er een aparte ingang en een aparte uitgang gebruikt worden.  Dit 
betekend dat je binnenkomt via de normale hoofdingang en als de training is afgelopen lopen 
je via het veld achter de hal langs weer naar de fietsenstalling.  

• Ouders mogen niet op het GG complex komen kinderen dienen bij het Hek van de 
fietsenstalling te worden afgezet.  

• Op de fietsenstalling geld voor iedereen de 1.5 meter regel. Kortom zet je fiets weg op een 
plekje waar op dat moment binnen 1.5 mtr geen andere speler zijn fiets wegzet.   

•  We werken met verschillende start- en eindQjden van trainingen, zodat gelijkQjdig verkeer 
van komende en vertrekkende personen voorkomen wordt; 

• Al het materiaal wordt voor en na de training gedesinfecteerd. 

• Kom omgekleed op de training incl schoenen. Alle kleedkamers en de kanQne zijn afgesloten.  

• Neem zelf een thuis al gevulde Bidon mee. 

• De WC is alleen na goedkeuring van de corona Coördinator te gebruiken.  

• Ben je net 19 geworden dan mag je helaas niet trainen ook al mogen jou teamgenoten onder 
de 19 dat wel dat wel. (zodra de KNKV hier komt met nieuwe regels dan laten we dit weten) 
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• Voordat je het veld oploopt desinfecteer je je handen.  

•  Het sportmateriaal (kor.alpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) 
wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfecQemiddel; 

• Als jij en of je familie Corona klachten heb dan kom je niet op trainen.  

• Alle regels worden nageleefd door onze Coördinatoren die zichtbaar zullen zijn d.m.v. een 
groen hesje. Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, 
Qjdens en na de trainingen. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en 
waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens de training zijn de trainers 
verantwoordelijk voor de sportspecifieke veiligheid. Als op het sportpark getwijfeld wordt of 
een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren 
eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de 
sportaccommodaQe te verlaten. 

•  De gemeente hee> de regie op de invulling en naleving van de maatregelen voor het in de 
buitenlucht onder begeleiding georganiseerd sporten. 

Postbus 46, 1530 AA Wormer 
De Drie Morgen 2, 1531 SJ Wormer  Pagina  van   2 2


