
 
 

Het zaalseizoen en Corona 

 

Deze week zijn we weer in de zaal gaan trainen en binnenkort start ook de 

zaalcompetitie. Je hebt er vast al veel over gehoord en we kunnen er ook niet omheen. 

We hebben te maken met het coronatoegangsbewijs tijdens de trainingen en 

wedstrijden. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten op een rij. 

 

Het belangrijkste is dat we ons allemaal verantwoordelijk voelen voor naleving van 

de regels. Alleen zo kunnen we samen veilig en prettig sporten en kijken naar onze 

mooie sport. 

 

De basisregels voor iedereen blijven gelden 

• heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor 

iedereen in je team; 

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

• schud geen handen; 

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

 

Trainen en wedstrijden 

Voor iedereen boven de 18 jaar gelden de volgende zaken voor het trainen en de 

wedstrijden: 

• kom alleen naar de training/wedstrijd als je een geldig coronatoegangsbewijs 

hebt; 

• breng, naast je QR-code, een geldig ID-bewijs mee naar de training/wedstrijd; 

• controleer elkaars bewijzen, we zijn samen verantwoordelijk voor deze maatregel, 

tijdens de trainingen zullen de trainers dit doen, op de wedstrijddagen zal de 

LACO hieraan meewerken; 

• éénmalig controleren volstaat niet, er moet voorafgaand aan elke activiteit 

(training/wedstrijd) opnieuw gecontroleerd worden; 



• een eventuele boete is voor de vereniging en/of LACO en is hoog. Laten we er 

samen voor zorgen dat we daar ons geen zorgen om hoeven te maken; 

• het coronatoegangsbewijs geldt ook voor toeschouwers bij sportactiviteiten in de 

hal; 

• vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen 

coronatoegangsbewijs te tonen voor het uitoefenen van hun taak. Denk hierbij 

aan trainers, coaches, scheidsrechters, onderhoudsmedewerkers en alle 

overige vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, 

zij moeten op een binnen(sport)locatie wel een coronatoegangsbewijs tonen. 

• kijk op de site voor de juiste trainingstijden 

 

Horeca 

• voor het betreden van de horecaruimte dient een geldig coronatoegangsbewijs 

getoond te worden. Dit geldt vanaf een leeftijd van 13 jaar; 

• de horeca is zelf verantwoordelijk om dit te controleren 

 

We begrijpen goed dat deze maatregelen een impact hebben op de laagdrempeligheid 

van onze sport. Samen zorgen we ervoor dat we met plezier kunnen korfballen. Bij 

vragen neem dan contact op met het bestuur via bestuur@ckvanimo.nl. 

 

We kijken uit naar een sportief en succesvol zaalseizoen. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Bestuur CKV Animo 
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