
Protocol Korfbal en Corona  
 
 
Waarom geldt in de reguliere maatschappij overal 1,5 meter en mag er wel 
gesport worden? 
  
Vanaf 1 juli heeft de overheid het sporten voor alle leeftijden vrij gegeven, zonder 
afstandsbeperking. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen 
sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder 
in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.  
  
Lees hier meer informatie van de overheid betreffende het sporten. 
  
Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus? 
  
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de 
op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze 
persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD 
verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de 
overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te 
volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook 
niet deel aan trainingen en wedstrijden. 
  
Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten 
waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met 
de competitie afdeling van het KNKV via competitie@knkv.nl zodat de gevolgen voor 
de competitie kunnen worden besproken. 
  
Lees hier meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve 
test. 
  
Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden? 
  
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of 
andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden 
opgelegd. 
  
Hoe ga je om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in 'oranje' 
gebieden? 
  
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat 
iemand die terugkeert vanuit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied zeer dringend 
wordt geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar 
mogen sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het 
dringende quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, 
neem dan contact op met de competitie afdeling van het KNKV 
via competitie@knkv.nl zodat de gevolgen voor de competitie kunnen worden 
besproken. 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
mailto:competitie@knkv.nl
https://lci.rivm.nl/leefregels
mailto:competitie@knkv.nl


Lees hier meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in 
Nederland. 
  
Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het verplaatsen van 
wedstrijden? 
  
Er zijn veel mogelijkheden om zelf in onderling overleg met je tegenstander 
wedstrijden te verplaatsen. Maak – indien nodig – gebruik van deze ruimte en 
verleen zoveel mogelijk medewerking aan elkaar met betrekking tot verzoeken om 
wedstrijden te verplaatsen. Alleen op die manier kunnen we zorgen voor een veilig 
en verantwoord verloop van de competitie.  
  
Verplaatsen van wedstrijden: 
Tot en met de wedstrijddag moet de eerste aanvraag Sportlink Club, menu 
wedstrijdzaken, wedstrijdprogramma, verplaatsen wedstrijden. De tegenstander kan 
het daarna bevestigen. Is de wedstrijddag verstreken moeten beide verenigingen dit 
melden aan competitie@knkv.nl. Wedstrijdkorfbal moet de laatste werkdag voor de 
oude speeldatum gemeld worden als de wedstrijd later in het seizoen gespeeld 
wordt. Wordt de wedstrijd naar voren gehaald, moet dit 2 werkdagen voor de nieuwe 
speeldag. 
  
Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen in verband 
met het coronavirus? 
  
Zolang de (lokale) overheid aangeeft dat het verantwoord is om wedstrijden te spelen 
verwachten we van teams dat zij hun wedstrijden ook gaan spelen. Mocht een team 
toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de 
tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – 
binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. Mocht 
er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan contact op met de 
competitie afdeling van het KNKV via competitie@knkv.nl zodat de gevolgen voor de 
competitie kunnen worden besproken. 
  
Wat te doen als er vermoeden is dat er een speler of staflid van de 
tegenstander klachten heeft? 
  
We gaan er te alle tijde vanuit dat de speler gezond is, omdat hij/zij anders niet 
aanwezig zou zijn conform de basisrichtlijnen. Het kan ook een andere oorzaak 
hebben, zoals bijvoorbeeld hooikoorts. We adviseren om altijd het overleg te zoeken 
met de tegenstander. Op het moment dat het team alsnog van mening is dat de 
gezondheid van alle betrokkenen in het geding is kan er besloten worden om niet te 
starten of te stoppen. Op basis van de privacy-wetgeving is het niet mogelijk om een 
gezondheidsverklaring of negatieve corona test op te eisen. De wedstrijd zal dan 
behandeld worden als een gestaakte wedstrijd, en daarbij dienen alle betrokkenen 
conform het tuchtreglement een verklaring in te zenden. 
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Moeten reservespelers en andere stafleden ook 1,5 meter afstand van elkaar 
houden op de reservebank? 
  
Reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar 
houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door 
bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet 
worden binnen de omheining. Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten 
nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te 
nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen.  
  
Hoe ga ik om met veilig en verantwoord gebruik van kleedkamers? 
  
Voor spelers van 18 jaar en ouder geldt dat zij ook in de kleedkamer onderling 1,5m 
afstand van elkaar houden. Omdat dit uiteraard gevolgen heeft voor de capaciteit van 
de kleedkamers zijn er de volgende tips/adviezen: 

• Spreid wedstrijden en trainingen door te kiezen voor een ander 
aanvangstijdstip of wedstrijddag. 

• Maak binnen het team afspraken over het aantal spelers dat voor- en na 
afloop van de training/wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de kleed- en 
doucheruimte. 

• Maak binnen het team afspraken over hoe lang spelers voor- en na afloop van 
de training/wedstrijd gebruik mogen maken van de kleed- en doucheruimte. 

• Indien mogelijk; maak voor één team gebruik van meerdere kleedkamers. 
• Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie. Dit advies geldt 

zeker voor pupillen en overige thuisspelende teams. 
• Verzoek iedereen (o.a. ouders) om de kleed- en doucheruimte niet te betreden 

als dit niet noodzakelijk is. 

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één 
vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere korfbalactiviteiten? 
  
Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de 
overheid. Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in 
één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en 
ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen 
van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder. 
  
Lees hier meer informatie vanuit de overheid over het vervoer en gebruik van 
mondkapjes. 
  
Welke adviezen zijn er met betrekking tot het schoonmaken van de toilet-, 
douche- en kleedruimtes, overige algemene ruimtes en dug-outs op een 
sportaccommodatie? 
  
We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de 
hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele 
sportaccommodatie goed schoongemaakt wordt na iedere dag en probeer 
sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag 
schoon te maken. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes/verkeer-en-openbaar-vervoer


  
Moet ik als scheidsrechter in quarantaine als na de wedstrijd blijkt dat één of 
meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus? 
  
Volgens de richtlijnen van de overheid en GGD is het niet noodzakelijk om in 
quarantaine te gaan als na afloop blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met 
het coronavirus. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd 
veel minder dan 15 minuten binnen 1,5m van een speler en worden ze door de GGD 
daarom gezien als ‘overige niet nauwe contacten’. Houd uiteraard in alle gevallen je 
eigen gezondheidssituatie goed in de gaten en laat je bij klachten testen en blijf thuis. 
  
 


