
 

Hemur Enge Protocol trainingen 

Zoals we in de persconferentie van onze Minister President van vorige week dinsdag hebben kunnen 

horen, mag er vanaf deze week weer gesport worden door de jeugd. 

Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, want sporten houdt ons gezond en fit. En natuurlijk is het 

een welkome afleiding. Uiteraard horen hier wel regels bij en ik reken op jullie steun en 

medewerking om alles in goede banen te leiden. Alvast dank daarvoor. 

Namens het bestuur van Hemur Enge wensen we jullie veel korfbal plezier! 

Let goed op jezelf, let goed op een ander en spreek elkaar vriendelijk aan als iemand de regels even 

“vergeet”. 

Jeroen Bode 

j.bode@hemurenge.nl 

 

Vanaf woensdag 6 mei beginnen de trainingen weer! 

Alle trainers hebben aangegeven bereid te zijn om, met in acht neming van de voorschriften vanuit 

de overheid (RIVM), onze kinderen te gaan trainen. 

Stelregels overheid 

• Kinderen tot en met 12 jaar mogen van de overheid weer korfbal, waarbij ze niet per se de 

1,5 meter afstand hoeven aan te houden. 

• Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand 

van elkaar blijven. 

• Trainers blijven op 1,5 meter afstand van elkaar en de kinderen. 

• De kantine en kleedkamers blijven dicht. 

Brengen en ophalen 

• Kom zoveel mogelijk op de fiets. 

• Zet de kinderen bij het kleine hekje (“kiss and ride” principe) en ga direct weer weg. 

• De grote parkeerplaats bij de Burgwal (de Groene Entree) kan alleen gebruikt worden voor 

kiss and ride, parkeren wordt beboet. Maar wij willen iedereen vragen of onze zijingang te 

gebruiken, om zo stromen van personen richting de burgwal te beperken. 

• Ouders en begeleiders van kinderen mogen niet op het terrein komen. Hierop worden geen 

uitzonderingen gemaakt. 

• Ouders en begeleiders van kinderen dienen (ook buiten de hekken) 1,5 meter afstand te 

houden van elkaar en van andere kinderen. 

• Kinderen worden zoveel mogelijk bij/binnen het hek opgevangen door hun trainer. 

• Indien contact gewenst is met een trainer dan dient dit per telefoon te gebeuren. 

• Kinderen en trainers dienen het veld te betreden door gebruik te maken van het hek aan de 

zijde van de kantine. Hier staat hygiënische hand gel waar alle kinderen en trainers hun 

handen dienen te reinigen. 

• Het verlaten van het veld gebeurt op aanwijzing van de trainer (door het hek aan de zijde van 

de training). 

• Haal de kinderen na de training bij het hek van de club af volgens hetzelfde (‘kiss and ride’) 

principe en ga direct weer weg. 
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Algemene zaken 

• Geef de kinderen (evt.) eten en drinken mee (in een eigen bidon) en vertel ze goed dat we dit 

niet delen met elkaar. 

• Vertel de kinderen vooraf goed wat er van ze verwacht wordt, zeker de groep ouder dan 12 

jaar, over het 1,5 meter beleid. Hoe vaker ze dit uitgelegd krijgen hoe beter zij dit zullen 

begrepen. 

• Zorg ervoor dat iedereen thuis nog even naar het toilet gaat. 

• Alle ouders zullen in de betreffende app van het team nog verdere informatie ontvangen. 

• Laat a.u.b. via de team-app weten of jouw kind komt trainen. 

• Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals 

pilonnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel. 

Samenvatting voor de sporters 

• Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar: Houd 1,5 meter afstand. 

• Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt. 

• Kom niet eerder dan 10 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. 

• Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden. 

• Verlaat direct na het sporten de accommodatie. 

• Volg de aanwijzingen van je trainers op. 

• Competities starten niet voor het najaar  

 


