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 Nieuws van het bestuur. 
Nadat bekend werd dat de jeugd tot en met 18 jaar weer mag gaan sporten buiten is er door 
voornamelijk Rogier Koch hard gewerkt om een protocol te maken hiervoor.  
Er waren namelijk wel een aantal richtlijnen waaraan voldoen moest worden en het plan moest 
worden goedgekeurd door de gemeente/het  sportbedrijf. Op woensdagavond 29 april jl ontving 
Rheko de bevestiging dat het plan van Rheko was goedgekeurd. 
 
Dit betekent dat we op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei weer gaan trainen. Een dag dat gevierd wordt 
dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd werd en dat de jeugd van Rheko weer mag gaan trainen wat 
voor velen ook als een bevrijding zal voelen.  
Jeugd en trainers veel sportplezier toegewenst met in achtneming van het hieronder vermelde 
corona plan.  Dit plan zal strikt gehandhaafd worden. 
 
Daarnaast zal Rheko op 10 mei haar verjaardag niet kunnen vieren. Laten we hopen dat we in 2021 
als we 60 jaar bestaan wel een feestje kunnen bouwen met elkaar. 
 
Het gaat u allen goed in deze rare en bijzondere tijd. 
 

 Hieronder het Corona plan waardoor er door de jeugd weer getraind 

kan worden. 

Beste Rheko-jeugd, trainers en ouders, 

Met het fijne nieuws dat de sportvelden voor de jeugd weer geopend mogen worden, willen wij 

graag de trainingen weer gaan opstarten. Door de overheid is er voor gekozen om alleen de jeugd 

weer te laten sporten en heeft daarbij aangegeven dat dit alleen nog in trainingsverband wordt 

toegelaten. Er zullen dus geen competitiewedstrijden worden gespeeld.  

Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen en de risico’s voor spelers, trainers en ouders zo klein 
mogelijk te houden zijn er door gemeente, NOC*NSF en KNKV protocollen opgesteld waaraan 
iedereen zich moet houden. In deze brief vindt u de algemene afspraken en de afspraken voor de 
teams ABC en de teams DEF. 
 
Algemene afspraken 
Om alle maatregelen goed te kunnen voorbereiden kiezen wij ervoor om vanaf 5 mei te starten met 
de trainingen. We gaan dan per team 1 keer in de week trainen. Wanneer wij zien en vinden dat er 
weer 2 keer getraind kan worden laten we u dat weten. Ook hebben de trainers hierdoor de tijd om 
een goed plan te maken voor het opstarten van de trainingen en het begeleiden van de kinderen 
onder deze Corona omstandigheden. Om het voor zowel de spelers als de trainers zo veilig mogelijk 
te houden hebben we een aantal hygiëne maatregelen getroffen: 
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 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38C⁰) 

 Blijf thuis als iemand bij jou thuis koorts heeft (vanaf 38C⁰) en/of benauwdheid. 

 Ouders zijn niet toegestaan op het terrein van Rheko. 
o Neem voor het hek afscheid van uw kind en zorg voor gepaste afstand van anderen. 
o Ben je eerder aanwezig dan wordt er op gepaste afstand gewacht op de 

parkeerplaats en  niet bij de poort. 

 Er is een nieuw trainingsschema gemaakt waarbij er voor elk team een andere starttijd is. (zie 
bijlage) 

 5 minuten voor de training mag je op het Rheko terrein komen en direct na de training 
verlaat je het terrein weer. 

 Bij binnenkomst op het terrein wordt door iedereen eerst zijn handen gedesinfecteerd. 
o Hiervoor zal desinfecterende handgel beschikbaar zijn.  

 Alle kinderen houden 1,5 meter afstand van hun trainers, ongeacht de leeftijdsgroep.  

 De kleedkamers zijn gesloten net als de Korf. Voor noodgevallen kan het toilet in de Korf 
gebruikt worden. Ga daarom voor de training thuis naar het toilet en neem een gevulde 
bidon mee. 

 Na de training worden de gebruikte materialen met hygiënische doekjes schoongemaakt 
zodat het volgende team schoon kan beginnen. 

 Tijdens de trainingen is er een corona-coördinator aanwezig. Aanwijzingen van de corona 
coördinator en trainers dienen te worden gevolgd. 

 
Afspraken teams DEF 
De kinderen in deze teams vallen in de leeftijdsgroep waarvan de overheid heeft aangegeven dat zij 

kunnen sporten en de 1,5 meter maatregel niet in acht genomen hoeft worden. Dit betekent dat zij 

bij Rheko tijdens de training binnen 1,5 meter afstand van teamgenoten mogen komen. Hierbij geldt 

dat er wel afstand moet worden gehouden tot de trainers. Per team wordt bij aanvang van de eerste 

training afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de regels en b.v. troosten bij ongelukjes e.d.. 

Deze afspraken worden aan de start van elke training herhaald. Om de corona regels en afspraken na 

te leven wordt er per team een hulpouder gevraagd.  

 
Afspraken teams ABC 
De kinderen die in deze teams spelen vallen in de leeftijdsgroep waarin sporten wel is toegestaan 

maar de 1,5 meter afstand regel moet in acht wordt genomen. Zij zullen op het terrein van Rheko 1,5 

meter afstand moeten houden van elkaar en van de trainers. De trainers worden ondersteund in het 

aanbieden van passende oefeningen door de werkgroep trainerszaken. 

Ter verduidelijking is hieronder beschreven wat bovenstaande regels concreet betekenen per 
doelgroep (trainers, sporters en ouders/verzorgers). 
 
Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar 

• Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen; 
• Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden; 
• Train zoveel mogelijk in vaste tweetallen; 
• Train met één tweetal de gehele training in dezelfde ruimte met dezelfde materialen; 
• Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen 

te hanteren; 
• Laat kinderen niet eerder komen dan vijf minuten voor aanvang van de training en laat ze 

direct na afloop vertrekken; 

• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training; 



• Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training 

gedesinfecteerd worden. 

Voor sporters 
• Houd 1,5 meter afstand; 
• Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt; 
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie; 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°); 
• Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid; 
• Schud geen handen; 
• Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en 

bidons; 
• Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet; 
• Desinfecteer voorafgaand aan de training je handen; 
• Verlaat direct na het sporten de accommodatie; 
• Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op. 

 

Voor ouders/verzorgers 
• Meld je kind(eren) tijdig aan voor de trainingen, zodat de vereniging rekening kan houden 

met de toestroom; 
• Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden; 
• Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen 

gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de 
(liefst) eigen auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer; 

• Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, 
tijdens als na de training van je kind(eren). 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training; 
• Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders 

en/of Corona-coördinatoren. 
• Indien je kind jonger dan 6 jaar is of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en 

ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, is het toegestaan om één 
ouder of verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat 
het protocol nageleefd dient te worden; 

• Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat 
dit moment zo kort mogelijk is. 

 

De minister president Mark Rutte heeft gevraagd om een open vereniging te zijn. Wij kiezen er 

daarom voor dat elk kind 1 vriendje of vriendinnetje mee mag nemen naar de training. Voorwaarde 

is wel dat de ouders/verzorgers van het vriendje/vriendinnetje zich minimaal 1 dag van tevoren bij de 

trainer bekend hebben gemaakt. Zo kan de trainer in zijn voorbereiding rekening houden met een 

extra kind en kan de trainer de actuele afspraken bekend maken bij de nieuwe ouder.  

Ongetwijfeld zullen wij de aankomende tijd tegen zaken aanlopen die wij niet hebben voorzien. Om 

de communicatie helder te houden en de trainers de ruimte te geven om zich met korfbal bezig te 

houden vragen wij u om vragen en opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande te mailen naar 

rheko@planet.nl  

Met vriendelijk groet, 
Namens het bestuur , 
De werkgroep trainerszaken  
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Bijlage Corona trainingsschema en veldindeling 
 

 

 

1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

17.30 - 17.45 F1 F1 E2 E2

17.45 - 18.00 F1 F1 E1 E1 E2 E2 E3 E3

18.00 - 18.15 F1 F1 E1 E1 E2 E2 E3 E3 D1 D1

18.15 - 18.30 F1 F1 E1 E1 E2 E2 E3 E3 D1 D1

18.30 - 18.45 E1 E1 E3 E3 D1 D1

18.45 - 19.00 D1 D1

19.00 - 19.15 C1 - B2 C1 - B2 C1 - B2

19.15 - 19.30 C1 - B2 C1 - B2 C1 - B2 B1 B1 B1 A2 A2 A2

19.30 - 19.45 C1 - B2 C1 - B2 C1 - B2 B1 B1 B1 A2 A2 A2 A1 A1 A1

19.45 - 20.00 C1 - B2 C1 - B2 C1 - B2 B1 B1 B1 A2 A2 A2 A1 A1 A1

20.00 - 20.15 B1 B1 B1 A2 A2 A2 A1 A1 A1

20.15 - 20.30 A1 A1 A1

dinsdag woensdag donderdag



 

 

Veld indeling Dinsdag

Korfbal velden

De Korf

Fietsenstaling

Looppad

P
o
o

r
t

1

Poort 2 

Toegangspoort

E1  / B1

F1 / C1-B2

B1



 

Veld indeling Donderdag

Korfbal velden

De Korf

Fietsenstaling

Looppad
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t

1

Poort 2 

Toegangspoort

D1 / A1

E3 / A2

E2


