
HMKC maatregelen Corona. 
Beste jeugdleden en ouders we zijn blij dat we na maanden eindelijk terug kunnen korfballen. 
We kunnen dit niet doen zoals vroeger maar moeten ons houden aan de voorwaarden die ons door de overheid 
worden opgelegd.  
De regels die hieronder worden beschreven gelden voor iedereen die de terreinen van HMKC betreedt.  
De personen die zich hier niet aan houden, zullen gevraagd worden de terreinen te verlaten.  
Bij een volgende overtreding zullen ze niet meer welkom zijn op de club tot het einde van de opgelegde 
voorwaarden. 
 
Belangrijk!  
Bekijk samen met je kinderen het filmpje zodat ze een beeld hebben hoe het er op een zaterdag zal aan toe gaan. 
De belangrijkste regel blijft we houden 1,5 meter afstand van elkaar.  
Dit wil zeggen geen knuffels, handen geven , vuistjes, kussen, ….   

 

 Kleedkamers zijn niet beschikbaar. 

 Kantine blijft in de eerste fase gesloten. 

 Sanitair is enkel voor noodgevallen beschikbaar.  Dus ga thuis eerst nog eens naar het toilet voor je naar de 
training komt. 

 Iedereen brengt zijn eigen drinken mee het is NIET meer toegestaan om van elkaars drinkbus te drinken! 

 Jeugdspelers worden in sportkledij met hun shoes aan afgezet aan de poort.  

 Ouders gaan terug naar huis, maken een wandeling of wachten in hun auto. 

 Enkel spelers, trainers en de coördinatoren van de club mogen de sportterreinen betreden. 

 Bij aankomst en vertrek op de club worden de handen ontsmet met gel.  
https://www.youtube.com/watch?v=PirdARvCeCU 

 Voor en na de trainingen zullen de ballen en ander trainingsmateriaal ontsmet worden. 
 
Circulatieplan. 

 We voeren vanaf nu ook enkelrichting in op de club.  

 Je komt de sportterreinen binnen via de poort naast de zandbak.  

 De wachtrij bevindt zich naast de draad op de weg naast de sportschuur.  

 Via het wandelpad (= rode lijn op het plan) wandel je naar de wachtzone naast het veld.  De benaming zegt 
het zelf: het wandelpad dient om te wandelen en niet om op stil te staan. 

 Aangekomen aan de wachtzone neem je plaats op een wachtplek.  

 Deze plekken zijn voorzien van signalisatie: papier met een bol met groene voetjes.  

 Na de training verlaat je het veld via jouw plekje naast het veld en wandel je richting de uitgang. (= poort 
zandbak) 

 We houden dan telkens 1,5 meter afstand. 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 fietsenstalling 

2 wachtrij 

3 ingang 

4 handen ontsmetten 

5 wachtzone 1 

6 ontsmettingszone 

7 wachtzone 2  

8 uitgang veld voor toilet 

9 handen ontsmetten 

10 uitgang  

                         Wandelpad  

https://www.youtube.com/watch?v=PirdARvCeCU


 
Specifieke regels voor de jeugdleden. 

 Ze worden in sporttenue met shoes aan afgezet aan de poort naast de zandbak.  

 De ouders kunnen niet blijven kijken tijdens de trainingen.  

 Ze betreden het veld van op hun wachtplekje en verlaten het veld ook via deze weg.  

 Er worden op de training steeds koppels gevormd.  

 deze zullen steeds samen trainen. 

 de ballen zijn genummerd en elk koppel gebruikt dezelfde bal voor heel de training. 

 broers en zussen zullen steeds een koppel vormen als ze in dezelfde ploeg trainen. 

 We betreden het veld van in de wachtzone en verlaten het veld ook via deze weg.  

 Bij het naar huis gaan laten we voldoende afstand terwijl we naar de uitgang wandelen.  

 We verlaten na de training de terreinen zo snel mogelijk. 
 
Voor het  zeer uitzonderlijk gebruik van het sanitaire gelden volgende regels: 

 Als je het sanitair binnen gaat, plaats je de kegel op de houten plank.  

 Na het toiletbezoek doe je eerst het deksel toe en dan spoel je pas door. Nadien was je je handen grondig 
met water en zeep.  

 Bij het verlaten van het sanitair leg je de kegel met je voet neer.  

 Nadien zal de kegel, en het sanitaire ontsmet worden.  

 Als je naar het toilet gaat en er staat of ligt een kegel wacht je op de aangeduide plek.  

 Zodra het toilet ontsmet is, kan je naar binnen. 
 

Het is niet gemakkelijk, maar met z’n allen kunnen we het. 
No dragons, no glory 

 
 
De jeugdtrainers, jeugdbestuur en bestuur van HMKC 


