
 

PROTOCOL VOOR TRAINERS 
We mogen weer gaan korfballen als we ons aan een aantal regels houden. Deze 

hebben we hieronder op een rijtje gezet.  

REGELS VOOR IEDEREEN 

 Houd je aan de richtlijnen van de overheid. Blijf dus thuis als je (lichte) 

verkoudheidsklachten hebt of als iemand in jouw gezin last heeft van koorts 

of benauwdheid.  

 Alleen spelers, hun trainers, aangewezen Corona-coördinator en de ouders 

van kinderen jonger dan 6 jaar mogen het TOP-terrein betreden.  

 Houd ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar. Alleen spelers t/m 12 jaar (dus 

Kangoeroe, F, E D) hoeven onderling die afstand niet te houden. 

 Zorg dat je niet eerder dan 10 minuten voor de training bij TOP bent en loop 

direct naar het juiste kunstgrasveld via de aangegeven route. Na de training 

moet je ook direct weer vertrekken. 

 Blijf zoveel mogelijk op de kunstgrasvelden. Benut de tegelpaden alleen om 

materiaal te pakken of op te ruimen of om van de ingang direct naar het 

kunstgrasveld te gaan of het complex direct na de training te verlaten. 

 Sommige kunstgrasvelden zijn in tweeën gedeeld met afzetlint. Houd afstand 

tot het afzetlint en kom er niet aan. 

 Was je handen als je van huis gaat en als je weer thuis komt. Desinfecteer bij 

TOP voor en na de training ook je handen met de daarvoor beschikbaar 

gestelde middelen. 

 De kantine blijft gesloten. Als je iets wilt drinken, moet je zelf een gevulde 

bidon meenemen. Drink daar alleen zelf uit. 

 De kleedkamers en toiletten zijn gesloten. Ga thuis daarom nog even naar de 

WC en kleed je daar alvast om. 

 Houd je aan de aangegeven looprichtingen. Ga direct naar het kunstgrasveld 

of weer naar huis. Blijf niet hangen, ook niet buiten het terrein van TOP. 

 Er is tijdens de training een zogenaamde ‘Corona-coördinator’ aanwezig op 

het terrein. Deze is herkenbaar aan een hesje en helpt iedereen om de regels 

zo goed mogelijk na te leven. Help daarbij door elkaar ook aan te spreken.  

AANWIJZINGEN VOOR TRAINERS 

 Als je het niet prettig vindt in deze tijd om training te geven, geef dit dan aan 

bij jouw lettercoördinator van de TC-jeugd. Dan zoeken we een vervanger. 

 Om te mogen sporten moeten we de regels echt naleven. We vragen je 

daarbij te assisteren waar mogelijk. 

 Als je opmerkt dat een speler toch ziekteverschijnselen lijkt te hebben, 

overleg met de Corona-coördinator of deze persoon naar huis moet gaan. 



 

 Wees nog wat eerder dan normaal en zorg dat alles klaar staat voor de 

spelers het veld opkomen, zodat je aandacht kan hebben voor de desinfectie 

vooraf. 

 Trek herkenbare TOP kleding aan als je die hebt. 

 Het materiaal blijft zo veel mogelijk op het veld, zodat we weinig in het 

materiaalhok hoeven te zijn. De palen worden naast de rekken voor de 

voetplaten gelegd. De korven en ballen moeten wet terug het materiaalhok in.  

 Na afloop van elke training wordt het materiaal ontsmet door de trainers die 

de training hebben gegeven. De Corona-coördinator kan je helpen met tips en 

aanwijzingen over wat te ontsmetten en hoe de desinfectie voor de 

spelmaterialen te gebruiken. 

 Jij moet ten minste 1,5 met afstand houden tot de spelers en tot de eventuele 

andere trainers. Gebruik, zeker bij jongere kinderen, lijnen of materialen om 

deze afstand aan te geven. Ga bijvoorbeeld op de strafworpstip staan en laat 

de kinderen buiten de cirkel (2,5m) staan, of gebruik de tramrails van de 

tennisvelden (1,40m) als scheiding. 

 Je hebt de spelers lang niet gezien. Start daarom weer even met herhalen 

van afspraken en regels die je hanteerde voor de Coronacrisis en vertel ook 

de regels die in deze periode belangrijk zijn. Probeer ook weer even iedereen 

individueel aandacht te geven en een praatje te maken. 

 Probeer bij aankomst van de spelers op het veld (op afstand) welkom te 

heten. Vraag hen om na afloop het veld en terrein van TOP direct te verlaten 

en alleen naar huis te fietsen. Jonge kinderen kan je misschien binnen de 

hekken van TOP, nabij de entree, opwachten en naar het juiste veld 

begeleiden (op 1,5m afstand). 

 Bedenk dat schuilen in de kantine of kleedkamers voor hele harde regen of 

onweer niet mogelijk is. Las de training dus wat eerder af bij slechte 

weersvoorspellingen dan dat je normaal zou doen als er wel geschuild kan 

worden. 

 Er mogen geen spelers van 13 jaar of ouder meedoen bij de trainingen van D, 

E en F. Volgens de ledenadministratie hebben we die ook niet, maar laat dus 

ook geen C-spelers meedoen. 

  



 

SPECIFIEK VOOR SENIOREN-, A/B/C-TRAINERS 

 Spelers moeten ook onderling 1,5 meter afstand houden. Maak vooraf de 

coronaregels aan de spelers duidelijk, met name dus dat ze 1,5 meter afstand 

dienen te hanteren. 

 Jouw trainingsoefeningen zullen op die 1,5 meter afgestemd moeten zijn. 

Bedenk wat er wel en niet kan, enkele voorbeelden;  

o Oefeningen die helaas niet kunnen: normale wedstrijdjes, schieten met 

verdediger, fysieke duels zoals in de afvangpositie, doorloopballen 

aangeven van onder de korf, … 

o Oefeningen die wel kunnen: schieten, verdediger op afstand met 

eventueel materiaal om toch druk te geven, doorloopballen vanuit de 

ruimte aangespeeld, differentieel leren door de omstandigheden 

telkens te veranderen (ander bal, paalhoogte, positie, etc.) 

o Op internet circuleren al veel voorbeelden; 

 1,5 meter training door bondscoach Wim Scholtmeijer 

 Quarantraining van ‘Het Grote Korfbalboek’ 

 Ideeëngids 1,5-metertrainingen van DVO 

 …. (wordt aangevuld, meld het als je wat bruikbaars ziet)  

o Denk je dat veel schotoefeningen saai worden? Neem eens en 

eenvoudig spel mee zoals 4-op-een-rij, kwartet, boter-kaas-en-

eieren en laat spelers beurten/zetten/kaarten voor het spel verdienen 

door een aantal doelpunten te maken of een oefening te winnen. De 

mogelijkheden zijn eindeloos.  

 Leg uit dat de trainingen voor spelers heel anders zijn dan voorheen door de 

1,5 meter regel. Dat zal voor iedereen, inclusief jou als trainer, wennen zijn. 

Niet alle oefeningen kunnen (zie hiervoor). Geef aan dat jullie het ondanks dat 

zo leuk mogelijk met elkaar gaan maken.  

 Sleep zo min mogelijk met materiaal. Laat palen zoveel mogelijk op een vaste 

positie staan. Als je met medewerking van de Corona-coördinator die de 

sleutel heeft, iets uit het materiaalhok haalt, zet dit dan pas terug nadat je het 

ontsmet hebt na de training. Probeer zo min mogelijk palen tussen de velden 

te verplaatsen, alleen als het echt nodig is.  

https://youtu.be/1yBVgxm8oOM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3IZpNTmc8AQlBKyYNxDC70kgWCwXPgAA
https://dvo-korfbal.nl/wp-content/uploads/2020/05/DVO-Ideeengids-50-Oefeningen-Coronaproof.pdf

