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Trainingsschema met bijbehorende richtlijnen vanaf 11 mei 

 

F-pupillen 
 

D-aspiranten 
 

B-aspiranten A-junioren 

Milan Daling Jun Batteram Iris van Loo Liejan Postma 

Luna Wobbes Robin Hoexem  Jorien Postma 

Femke ter Veer Thomas de Wert  Madelon Keun 

Lente Meijer Nevada Dijkhuizen  Loes van Dam 

Thirza van Wijk Niels Posthumus   Ilse de Vries (wil graag en 
mag qua leeftijd meetrainen) 

   Loes Henstra 

 

Trainingsschema 

  Dinsdag    Coordinator Vrijdag   Coördinator 

  1/2 veld 1/2 veld   1/2 veld  1/2 veld   

17.00-17.30     
 

F   
Annelies Schuitema of 
Nienke Wobbes 

17.30-18.00     
 

F   
Annelies Schuitema of 
Nienke Wobbes 

18.00-18.30           

18.30-19.00 A+B   Gerard Nienhuis D A+B Swanny Kremer 

19.00-19.30 A+B   Gerard Nienhuis D A+B Swanny Kremer 

19.30-20.00        

20.00-20.30           

20.30-21.00           

 

Richtlijnen voor jeugd t/m 12 jaar: 

1. Trainers houden minimaal 1,5 m afstand van elkaar en van de kinderen.  

2. Na elke training wordt al het gebruikte materiaal door de trainers gedesinfecteerd. 

(materiaal hiervoor is aanwezig) 

3. Kinderen en trainers desinfecteren hun handen vóór en na de training. (desinfectiemiddel is 

aanwezig) 

4. Iedereen neemt zijn/haar eigen bidon (voorzien van naam) mee en drinkt alleen daaruit.  

5. Iedereen kleedt zich thuis om en ook wordt er thuis gedoucht.  

6. Kinderen komen zoveel mogelijk zelf lopend of op fiets naar de training. (maximaal 10 

minuten voor tijd aanwezig en gelijk na trainen naar huis) 

7. Indien ouders de kinderen brengen, blijven ouders niet bij de training kijken maar wachten in 

de auto of gaan naar huis. Reis hierin ook zoveel mogelijk alleen met je eigen gezin en zorg 

dat het breng- en ophaalmoment kort is.  

8. De Gaveborg is gesloten, dus gebruik kantine/wc is niet mogelijk. Ga vóór trainen thuis naar 

de wc! 

9. Bij verkoudheidsklachten en/of koorts: blijf thuis! 



10. Schud geen handen/high five! 

 

 

Richtlijnen voor jeugd 13 t/m 18 jaar: 

1. Trainers houden minimaal 1,5 m afstand van elkaar en van de kinderen. 

2. Spelers en speelsters houden vóór, tijdens en na de training minimaal 1,5m afstand van 

elkaar en van de trainers.   

3. Na elke training wordt al het gebruikte materiaal door de trainers gedesinfecteerd. 

(materiaal hiervoor is aanwezig) 

4. Kinderen en trainers desinfecteren hun handen vóór en na de training. (desinfectiemiddel is 

aanwezig) 

5. Iedereen neemt zijn/haar eigen bidon (voorzien van naam) mee en drinkt alleen daaruit.  

6. Iedereen kleedt zich thuis om en ook wordt er thuis gedoucht.  

7. Kinderen komen zoveel mogelijk zelf lopend of op fiets naar de training. (maximaal 10 

minuten voor tijd aanwezig en gelijk na trainen naar huis) 

8. Indien ouders de kinderen brengen, blijven ouders niet bij de training kijken maar wachten in 

de auto of gaan naar huis. Reis hierin ook zoveel mogelijk alleen met je eigen gezin en zorg 

dat het breng- en ophaalmoment kort is.  

9. De Gaveborg is gesloten, dus gebruik kantine/wc is niet mogelijk. Ga vóór trainen thuis naar 

de wc! 

10. Bij verkoudheidsklachten en/of koorts: blijf thuis! 

11. Schud geen handen/high five! 

 

Een corona-coördinator vanuit het bestuur houdt toezicht op de handhaving van deze richtlijnen. 

Volg te allen tijde de aanwijzingen van deze persoon op. Hij/zij is te herkennen aan het dragen van 

een hesje.  

 

Voor trainers en coaches  
1.  Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet 

garanderen;  

2.  Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden;  

3. Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen 
te hanteren;  

4. Laat kinderen niet eerder komen dan tien minuten voor aanvang van de training en laat ze 
direct na afloop vertrekken;  

5.  Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training;  

6. Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training 
gedesinfecteerd worden.  

 

Beeldmateriaal 

Hieronder volgt beeldmateriaal met voorbeelden van 1,5m trainingen. 

https://www.knkv.nl/nieuws/15-meter-training-door-wim-scholtmeijer 

https://www.youtube.com/results?search_query=quarantraining+korfbalboek 

https://www.knkv.nl/nieuws/15-meter-training-door-wim-scholtmeijer
https://www.youtube.com/results?search_query=quarantraining+korfbalboek

