
Trainingstijden Zaal 

Op 14 oktober heeft De Zwaluwen besloten om twee weken niet te korfballen, om als Zwaluwen zo 

goed mogelijk bij te dragen aan het terugdringen van de corona cijfers. Nu deze twee weken voorbij 

zijn en ook de herfstvakantie is afgelopen, willen wij graag weer gaan starten met trainen waarbij we 

de richtlijnen zullen volgen.  

Wij starten met onze zaaltrainingen vanaf aanstaande maandag 26 oktober.  

In onderstaande tabel vinden jullie de trainingstijden die voorlopig zo zullen gelden. De 

trainingstijden zijn aangepast om zo min mogelijk teams tegelijk in de zaal te laten zijn. Daarbij 

hebben we bij de senioren de trainingstijden ingekort aangezien zij de 1,5 meter afstand moeten 

houden en daardoor aangepaste trainingen zullen hebben.  

Vooralsnog zal de zaalcompetitie doorgaan, tenzij dinsdag 27 oktober vanuit de persconferentie 

andere verscherpende maatregelen volgen. De KNKV wacht dit nadere bericht af. Onderstaande 

keuzes zijn dus gemaakt op basis van de informatie die we nu hebben.   

Er volgt zo spoedig mogelijk een update van de richtlijnen, zoals deze in de zaal van toepassing zijn.  

      maandag             woensdag                      vrijdag  

 Heerenmäten Heerenmäten De Cluse 

Team 

S1 (20:05 – 21:00)* 21:00 – 22:00* 20:35 – 21:30* 

S2   19:30 – 20:25  

S3 (20:05 – 21:00)* 21:00 – 22:00* 20:35 – 21:30* 

MW1   19:30 – 20:25 

MW2   19:30 – 20:25 

Recreanten 20:05 – 21:00   

A1 20:05 – 21:00 18:40 – 19:40  

B1 19:05 – 20:00/30** 19:50 – 20:50  

B2 19:05 – 20:00/30** 19:50 – 20:50  

C1 18:00 – 18:55 18:40 – 19:40  

D1 18:00 – 18:55 17:30 – 18:30  

F1  17:30 – 18:30  

Kangoeroes  17:30 – 18:30  

 

*Er mogen maximaal 16 personen in een zaal trainen. Dit betekent dat we met onze selectie teveel 

spelers hebben als iedereen er is. Hierin zal door de trainers worden afgestemd welke mensen er die 

week in de basis spelen en die dus ook op woensdag en vrijdag zullen trainen. De spelers die wissel 

staan zullen deze week op maandag de mogelijkheid hebben om te trainen van 20:05-21:00 uur 

en/of op vrijdag van 19:30-20:25 uur. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, teken je je in 

op de Excel lijst vóór elke zondagavond.   

**Wanneer er op maandag door de selectie geen gebruik wordt gemaakt van de halve zaal van 

20:05-21:00 uur, heeft de B1 of de B2 de mogelijkheid om tot 20:30 te trainen. Als dit het geval is, zal 

dit uiterlijk op zondag gecommuniceerd worden door de trainers van de B1 en B2.  


