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Sporten met corona in de zaal 
24 oktober 2020 

Om met mijn eigen woorden te spreken van 8 jaar geleden toen de velden werden aangelegd: 

“It Giet Oan” 

Zoals aangekondigd zouden wij met een update komen voor het zaal seizoen. Ten eerste willen we wel zeggen 

dat dit mogelijk een tijdelijke oplossing is, want 27 oktober worden er mogelijk weer aangepaste regels 

uitgevaardigd, maar voor nu gaan we de zaal in.. Wij als Zwaluwen willen dat als volgt gaan doen; 

• De indeling van teams en hallen wordt door de JTC gemaakt en zal z.s.m. met alle spelers worden 

gedeeld; 

• In de hallen zullen kleedkamers en kantines gesloten zijn; 

• De jeugd <18 mag relatief vrijuit trainen, personen >18 mogen in groepjes van maximaal 4 personen 

en mogen tijdens de training niet in contact zijn met andere groepjes en partij vormen zijn niet  

toegestaan; 

• De kleinste jeugd die nog hulp nodig heeft met het klaarmaken voor de training, mogen begeleid 

worden door 1 ouder, deze ouder mag geen ‘hang’ouder worden, dus:  

droppen en weer gaan shoppen!! 

• Competitie en andere wedstrijden laat nog even op zich wachten, mocht dat weer mogen dan krijgen 

we dat vanuit het KNKV door. De planningen hiervoor worden gewoon gemaakt en worden ook 

gepubliceerd, maar zijn op dit moment dus nog niet definitief; 

• Als laatste willen wij een ieder voor iedere training vragen de checklijst op pagina 3 door te nemen, 

indien één van de vragen met ja beantwoord kan worden kom dan NIET trainen. 

Indien het KNKV/NOC-NSF met nadere of afwijkende aanvullingen komt zullen wij dit z.s.m. in een nieuwe 

update verwerken. Bovenstaande richtlijnen zijn gebaseerd op de bronnen zoals vermeld verderop in deze 

update. 

Bij vragen horen wij het graag en kunt u ons mailen op: bestuur@dezwaluwen.nl. 

Namens het bestuur,  

Harry Martens 
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Bronnen: 

 

 

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport 

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-

dringen 

 

https://www.knkv.nl/faqcorona/ 
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