
CORONAPROTOCOL HKC OOSTERKWARTIER 
(vanaf 4 november 2020) 

 

Naar aanleiding van de persconferentie van 3 november 2020 en de daarin  

aangekondigde (aangescherpte) maatregelen aangaande het coronavirus 

heeft het bestuur van HKC Oosterkwartier haar coronaprotocol geüpdatet.  

We vragen al onze leden en bezoekers dringend onderstaande richtlijnen te volgen, zodat we met 

elkaar verantwoord kunnen blijven sporten. Alleen met elkaar zorgen we ervoor dat we deze 

richtlijnen niet hoeven te verscherpen of mogelijk het sporten moeten staken. 

 

Algemene hygiëne maatregelen: 

 

− Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

− Blijf thuis als je een van de volgende symptomen hebt of de afgelopen 24 uur hebt gehad: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 

− Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten 

heeft; 

− Als jij en iedereen in jouw huishouden uur geen koorts en/of benauwdheidsklachten meer heeft, 

mag je weer sporten en naar buiten gaan; 

− Blijf thuis als je in afwachting bent van een corona testuitslag; 

− Blijf minimaal 10 dagen na een positieve uitslag van de test thuis als je het coronavirus hebt 

gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest); 

− Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 

het coronavirus is vastgesteld; 

− Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus. Omdat je tot 10 

dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je tot 10 dagen na 

het laatste contact thuisblijven; 

− Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand 

bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 

meter bij jou komen; 

− Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger 

dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 

jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen; 

− Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter 

dan 1,5 m bij jou komen; 

− Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

− Was voordat je naar de training gaat thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

− Vermijd het aanraken van je gezicht; 

− Schud geen handen; 

 

 

 

 

 



Gezondheidscheck 

 

Voor aanvang van de training wordt bij iedereen die het veld/ de zaal betreedt een 

gezondheidscheck gedaan. Iedereen wordt tevens gevraagd om zichzelf deze vragen voorafgaand 

aan de training te stellen. Hierbij worden de volgende vragen gesteld. 

− Heb je in de afgelopen 24 uur een of meerdere van de volgende klachten gehad? 

o Hoesten 

o Verkoudheidsklachten 

o Verhoging of koorts 

o Benauwdheid 

o Reuk- en/ of smaakverlies 

− Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

− Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)? 

− Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 10 

dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

− Ben je in quarantaine omdat je: - direct contact had met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld? - terug bent gekomen uit een COVID-19- risicogebied? 

 

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt dan mag je het veld/ de zaal niet betreden. 

 

Trainingsavonden 

 

Om de thans geldende maatregelen, in het bijzonder de afstandsregels, optimaal te kunnen naleven 

en waarborgen zijn de volgende trainingstijden vastgesteld. In het algemeen geldt: de grenzen van 

de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden. 

 

Bovenal geldt: dat een ieder wordt geacht zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen om de 

coronamaatregelen na te leven en te waarborgen. Alleen samen zorgen we ervoor dat we kunnen 

blijven sporten. Let op elkaar en voel je vrij om te kiezen of je wilt komen trainen. 

#samentegencorona 

 

Zaal 

 

Dinsdag (Haarlem College):     Donderdag (Spaarnehal) 

 

OKW 2  : 19:00-20:00    Kangoeroes : 18:45-19:30 

OKW 1  : 20:00-21:00     OKW F1 : 18:30-19:30 

OKW D1 : 18:30-19:30 

OKW C1 : 18:30-19:30 

OKW 4  : 19:45-20:45 

OKW 3  : 19:45-20:45 

OKW 2  : 21:00-22:00 

OKW 1  : 21:00-22:00 

 

 



Voor aanvang van de trainingen: 

 

− Kom niet eerder dan 10 minuten voor de start van de trainingen naar het veld/ de zaal. 

− Personen die nodig zijn om de training voor te bereiden/ op te zetten mogen tot maximaal 30 

minuten van tevoren op het veld/ in de zaal zijn. 

− De fietsen dienen in de aangegeven fietsenstalling geplaatst te worden; 

− Bij het betreden van de zaal/ het veld complex dienen de handen gedesinfecteerd te worden; 

− Op het veld/ het complex van HKC Oosterkwartier is het dragen van een mondkapje niet 

verplicht. SRO volgt het dringende advies om een mondkapje te dragen in alle publieke ruimtes 

in hun accommodaties. 

− Volg de aangegeven looprichting(en). Zie voor de Spaarnehal tevens bijgevoegde plattegrond. 

 

Tijdens de trainingen (algemeen) 

 

− Tijdens de trainingen zijn enkel spelers toegestaan. Publiek is niet toegestaan. Hierop bestaan de 

volgende uitzonderingen: 

o Kader en teambegeleiding die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 

sportbeoefening zijn welkom op de accommodatie. Hierbij valt bijvoorbeeld een trainer, 

coach, trainer/coach begeleider, een videoanalist/ cameraman etc; 

o Geblesseerde spelers zijn toegestaan tijdens een training. Ook zij dienen zich uiteraard te 

houden aan alle overige regels; 

o Als sprake is van een spelend kind jonger dan 18 jaar en ondersteuning noodzakelijk is bij 

de training, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te 

laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd dient te worden. 

Verder worden de ouders gevraagd de kinderen alleen zo nodig af te zetten bij het veld/ 

de zaal, of om de kinderen die zelfstandig kunnen komen dat te laten doen; 

 

− Een ieder wordt geacht zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen en anderen op hun 

verantwoordelijkheden aan te spreken.  

− Daarnaast is elke trainer / trainster verantwoordelijk voor het naleven van de regels van de eigen 

ploeg; 

− Er is geen aparte corona coördinator meer aanwezig tijdens trainingsavonden. De trainers 

fungeren als eerste aanspreekpunt voor politie, handhaving en/ of gemeente. Zij worden 

verzocht, als zij worden aangesproken, de betreffende persoon door te verwijzen naar iemand 

van het bestuur. Eerste aanspreekpunt van het bestuur staat verderop in dit protocol genoemd. 

Het bestuur zal er voor zorgen dat er altijd iemand van/ namens het bestuur aanwezig is; 

− Gebruik enkel je eigen drinkfles; 

− Toiletten mogen slechts in beperkte mate worden gebruikt. Welke toiletten dat zijn wordt ter 

plaatse aangegeven. 

 

 

 

 

 

 



Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt (veld & zaal): 

 

− Qua trainingen zijn er geen beperkingen; 

− Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan; 

− Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-

jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is. 

 

Voor teams in de senioren geldt (veld & zaal): 

 

− Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan; 

o In het bijzonder wordt van de spelers verwacht dat zij voor, tijdens en na de 

trainingen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar en de trainers houden! 

o In het bijzonder wordt van de trainers verwacht hun trainingen zo in te richten dat 

iedereen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden! 

− Er mag in groepen van maximaal 2 personen gesport worden. Deze viertallen moeten 

onderling en ten opzichte van andere groepen 1,5 meter afstand houden.  

− Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is afhankelijk van de grootte van het 

veld/ de sporthal. Voor trainingen van HKC Oosterkwartier hebben we daartoe 

bovengenoemde trainingstijden/ trainingsindeling gemaakt. 

− De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen; 

− De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes; 

− Er mogen maximaal 30 personen (in totaal) tegelijkertijd in een sporthal zijn; 

− Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan; 

− Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig; 

 

Na de trainingen 

 

− Ballen dienen na afloop van iedere training gereinigd te worden, zodat de speler(s) na jou met 

een schone bal kunnen beginnen. 

− Materialen mogen door spelers en trainers opgeruimd worden. Hierbij dient wel de 1,5 meter 

maatregel in acht te worden genomen en dien je je handen voorafgaand aan het opruimen te 

reinigen/ desinfecteren. 

− Na afloop van de training is het verzoek het complex / de zaal direct te verlaten. 

− Desinfecteer je handen ook bij het verlaten van het complex/ de zaal. 

 

Wedstrijden 

− De competitie voor jeugd en senioren is stil gelegd. Er zijn tot nader orde geen wedstrijden. 

 

Kleedkamers 

− De kleedkamers voor zowel veld als de zaal zijn tot nader orde gesloten en niet toegankelijk. 

 

Kantine, toiletten en terras  

− De kantine, inclusief toiletten en terras zijn is tot nader orde gesloten en niet toegankelijk. 

 



Contactpersonen 

 

Contact persoon bestuur  : Kevin Vierhout (0627183221) 

Contact persoon SportSupport  : Renger van Grinsven (0645264227)  

 

Slotbepalingen 

 

Met het betreden van het complex van HKC Oosterkwartier en/ of de zaal verklaart een ieder zich 

akkoord met de inhoud van dit protocol en de daarin opgenomen maatregelen; 

 

 

 

 


