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Sportvereniging Oxalis 
Horst aan de Maas 

 
 
 
 

Corona-Protocol SV Oxalis per 14 oktober 2020 
  
Onderstaande maatregelen zijn opgesteld aan de hand van de richtlijnen van RIVM, KNKV en het 
NOC-NSF.  
Onderstaand het protocol, dat geldend is voor alle teams van SV Oxalis 

 
Algemene regels: 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°)  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact.  

• Thuis 20 sec handen wassen voordat je naar de accommodatie komt.  

• Thuis naar het toilet gaan voordat je naar de accommodatie komt.  

• Als er getwijfeld wordt of een speler of trainer wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, 

dan is de coco eindverantwoordelijk. Zij kan de betreffende persoon adviseren om de 

sportaccommodatie te verlaten.  

• Er is verplicht een Coco aanwezig. Herkenbaar aan een oranje of geel hesje. 

• Coco mag een trainer of ouder zijn, of speelster bij senioren, midweek, recreanten. Maak 

hierover per team afspraken wie dit gaat doen. 

• Toeschouwers zijn niet toegestaan op het sportpark. 

Gebouw:  

• Kantine is gesloten. 

• Kleedlokalen zijn gesloten, alleen in noodgevallen kan er gebruik gemaakt worden van het 

toilet. Deze na gebruik reinigen met de aanwezige doekjes. (deze liggen op voorraad in de 

EHBO-kast) 

Sporters:  
• Neem je eigen bidon mee om uit te drinken, deze thuis vullen. Bidons niet met elkaar 
delen. 
• Sporters die klaar zijn met hun training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel 
mogelijk de sportaccommodatie te verlaten. 
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• Bij aankomst op de accommodatie je handen wassen met de aanwezige wasgel. 
• Elke sporter mag een eigen keuze maken om wel of niet te trainen, niemand kan verplicht 
worden. Mocht je dit anders ervaren dan kan je altijd contact opnemen met het bestuur en 
zullen we met of namens jou het gesprek aangaan met de betrokkenen. 
  

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt: 

• Qua trainingen zijn er geen beperkingen; 
• Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan; 
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training; 
• Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten. 

 

Voor teams Senioren, Midweek, Recreanten geldt: 

• Per 200 m2 mag er door 4 spelers getraind worden. (2 viertallen per korfbalvak van 20 * 20 
m = 400 m2 voor 8 spelers). Op onze accommodatie hebben we 4 vakken. Per speelveld 
van 40 * 20 dus maximaal 16 speelsters, rekening houdend met de volgende regel; 

• Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd aan het trainen zijn; 
• Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten 

opzichte van elke medesporter; 
• De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen; 
• Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan; 
• Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig; 
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training; 
• Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten. 

 

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. 

 
Bij wie moet ik als speler of ouder zijn?  
Bij vragen kunnen spelers en/of ouders contact opnemen met de leiding van het betreffende 
team. De teambegeleiding kan zo nodig contact opnemen met bestuursleden Chantal van 
den Homberg of Marieke van Asten.   


