
Corona protocol KV Triade.  
 
Vanaf 1 maart kunnen alle jeugdleden van KV Triade weer op het veld trainen. Vanaf 3 maart mogen 
ook de senioren weer trainen.  
 
Om de drukte op het veld te beperken, is besloten om de jeugdteams apart van elkaar te laten 
trainen. Dit betekent in de praktijk dat alle teams 1 uur per week kunnen trainen volgens het 
volgende schema: 
Team Dag Tijd 
Triade 1 + 2 Dinsdag 19:30 – 20:30 
Triade 3 + 4 Dinsdag 18:30 – 19:30  
A Maandag 19:30 – 20:30  
B Maandag 18:30 – 19:30  
C Woensdag 19:30 – 20:30  
D Woensdag 18:30 – 19:30  
E en F  Woensdag 17:30 – 18:30  
Kangeroes  Zaterdag 9:30 – 10:30  
 
 
Geldende regels jeugdteams: 

 Kinderen hoeven ten opzichte van elkaar en trainers geen 1.5 meter afstand te houden. 
 Trainers moeten onderling 1.5 meter afstand houden. 
 Trainers en spelers zijn maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig, en verlaten direct na de 

training het veld.  
 Ouders mogen niet naar de trainingen komen kijken. 
 Kleedkamers en kantine zijn gesloten.  
 Desinfectiemiddelen zijn aanwezig, iedereen dient zijn/haar handen te desinfecteren 

alvorens het veld te betreden.  
 Bij gezondheidsklachten blijf je thuis. 
 In de trainingen zijn verder geen beperkingen van toepassing.  

 
Geldende regels seniorenteams: 

 Spelers tot en met 26 jaar: qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels 
hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden. Onderlinge wedstrijden zijn 
toegestaan. 

 Spelers 27 jaar en ouder: er mag alleen in tweetallen getraind worden. De groepjes van twee 
mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen 
de sporters van een tweetal is tenminste 1.5 meter. De afstand tussen de tweetallen dient 
minimaal 1.5 meter te zijn.  

 De tweetallen moeten duidelijk te onderscheiden zijn van andere groepjes.  
 Trainers en spelers zijn maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig, en verlaten direct na de 

training het veld.  
 Kleedkamers en kantine zijn gesloten.  
 Desinfectiemiddelen zijn aanwezig, iedereen dient zijn/haar handen te desinfecteren 

alvorens het veld te betreden.  
 Bij gezondheidsklachten blijf je thuis. 

 
 



De trainers treden op als corona coördinatoren. Dit betekent dat zij toezicht houden op het naleven 
van de corona regels tijdens de trainingen. Als er vragen zijn over de regels of de overwegingen van 
het bestuur die niet beantwoord kunnen worden door de trainers kunt u contact opnemen met 
bestuurs@kvtriade.nl.  
 
We hopen dat alle leden  met plezier terugkeren naar het korfbalveld. Wij rekenen op ieders 
medewerking om de trainingen volgens de beschreven regels te laten verlopen.  


