
Corona details m.b.t. trainingen zaal (v2020-11-02) 

Algemeen 

• Kleedkamers zijn gesloten, gebruik van het toilet is mogelijk 
(Binnenveld: toiletten in kleedkamer A en B, in de gang bij de EHBO ruimte) 

• Geen ouders toegestaan voor, tijdens of na de training. Voor de jongsten regelen we begeleiding. 

• Routing Binnenveld (alle jeugd & team A senioren) is als volgt: 
o Binnenveld betreden via hoofdingang beneden, en handen ontsmetten op de aangegeven plekken 
o In de garderobe staan banken waar de zaalschoenen moeten worden aangetrokken (let op 1,5 meter 

bij 18+) 
o De zaal in via de lange gang langs de kleedkamers naar de toegang net voorbij de EHBO-ruimte 

(bij de jeugd halen de trainers de kinderen op uit de garderobe) 
o De zaal uit via de deur links, direct naar de garderobe, waar schoenen weer gewisseld kunnen 

worden 
(bij de jeugd begeleiden de trainers de kinderen terug naar de garderobe) 

o Spelers gaan pas terug naar de garderobe wanneer de volgende groep daar weg is 
o Voor het verlaten van het complex, via de hoofdingang beneden, opnieuw handen ontsmetten 
o Ontsmetten handen bij binnenkomst garderobe, voor reinigen korfbalmateriaal en bij het verlaten 

van het gebouw. 

• Routing Binnenveld (alleen team B senioren) is als volgt:  
o Binnenveld betreden via hoofdingang beneden, en handen ontsmetten op de aangegeven 

plekken 
o Door de gang langs commissiekamer naar achtertrap 
o Via achtertrap en business home naar VIP-dek 
o Handen ontsmetten op VIP-dek 
o Op VIP-dek op 1,5 meter afstand van elkaar schoenen aantrekken  
o De zaal in via de trap naar de fitnessruimte  
o Spelers team B gaan na de training terug naar VIP dek en wisselen schoenen 
o Via business home, achtertrap en gang langs commissiekamer terug naar uitgang. 
o Ontsmetten handen in fitnessruimte voor betreden zaal, voor reinigen korfbalmateriaal en bij 

het verlaten van het gebouw 

• Routing Aanloop is als volgt: 
o Aanloop betreden via hoofdingang en groene tussendeuren en handen ontsmetten 
o Bij binnenkomst tribune links of rechts (zie trainingsschema) gebruiken om zaalschoenen aan te 

doen 
o Vertrek uit de Aanloop via groene deuren en handen ontsmetten 

• Reinigen materiaal Binnenveld en Aanloop: 
o Eerst handen ontsmetten 
o Palen na iedere training van de grond tot ca. 2 meter hoogte reinigen een korven afdoen met 

aanwezige reinigingsdoekjes 
o Maximaal 4 palen per doekje 
o Na laatste training hele paal afdoen met doekje en paal opruimen op de juiste kar idem voor de 

korven 

• Reinigen deurknoppen Binnenveld en Aanloop: 
o Eerst handen ontsmetten 
o Handgrepen van deuren in zaal en toiletten afdoen met doekje 

Spelers 

• Kom omgekleed naar de training, neem je sportschoenen mee in een tas en een gevulde bidon 

• Trek je zaalschoenen aan op de daarvoor aangewezen plek en laat hier je buitenschoenen, trainingspak 
en jas achter 

• Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van je training. Beneden via de hoofdingang van het 
Binnenveld of die van de Aanloop 

• Wacht tot je trainer/begeleider je komt halen 



• Verlaat na de training direct de zaal, "kleed je om" en verlaat zo snel mogelijk het Binnenveld/de 
Aanloop 

• Bij klachten blijf je thuis 

Trainers 

• Kom op tijd, zodat je kunt helpen met het klaarzetten van het materiaal. 

• Je haalt de kinderen op en checkt of er spelers met klachten zijn. Bij klachten verzoek je de speler om 
naar huis te gaan. 

• Stop tijdig met je training (5 minuten voor einde trainingstijd), zodat er opgeruimd kan worden en het 
materiaal gereinigd. 

• Ben je van de laatste groep, zorg ook dat al het materiaal is opgeruimd en er wordt afgesloten. 

• Vertrekken via schuifdeuren hoofdingang, na deze op uitloopstand gezet te hebben. 

• Aanloop en Binnenveld opruimen. Binnenveld:  zoals afgebeeld op de foto’s op de wanden of in het setje 
bij de sleutelbos. 

• Ballen opruimen in ballenkar (Binnenveld) of kast (Aanloop) en deze afsluiten 

Beheerders (Binnenveld) 

• Openen de locatie Binnenveld 

• Zorgen voor werkende dispensers, reinigingsdoekjes en afvalbak voor doekjes 

• Bij eerste trainingsgroepen zijn ze aanwezig en te raadplegen 

Aanloop openen en sluiten (geen beheerder/toezichthouder aanwezig) 

• Eerste team opent en krijgt sleutel of informatie over afhaaladres. 

• Laatste team sluit en krijgt daar sleutel voor. 


