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Sportcomplex de Kempkes 

SVO Korfbal en SVO Voetbal  



 

Corona richtlijnen Sportcomplex de Kempkes 

 

 

Per 29 september zijn er weer nieuwe maatregelen ingesteld die gelden op ons sportcomplex. Helaas zijn 
alle sportkantines de komende weken gesloten en is er geen publiek welkom bij trainingen en 
wedstrijden.  Wij betreuren dit zeer maar vragen iedereen om de maatregelen te respecteren.  

We mogen wel blijven sporten op ons complex. Vanzelfsprekend gelden hierbij de gebruikelijke 
richtlijnen van het RIVM, NOC-NSF, KNVB en de Veiligheidsregio.  

Let op: we proberen alles te faciliteren om te kunnen sporten maar mochten er redenen zijn dat je niet 
durft of wilt sporten neem dan contact op met je leider of trainer. 

Aanvullend aan deze regels gelden er een aantal nieuwe regels rondom trainingen en wedstrijden.  

Hieronder een overzicht van de maatregelen: 

Algemeen:  

 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 heb je klachten? Blijf thuis; 
 ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,  koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

 houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten. 
 Ben je getest, ben je besmet of moet je in quarantaine neem dan contact op met je leider. De leider 

neem contact op met de desbetreffende contactpersoon van SVO Korfbal of Voetbal. Op deze 
manier kunnen we snel schakelen. 
 

Trainingen  

 
 Trainingen worden georganiseerd volgens trainingsschema 
 Op trainingsavonden is de kantine dicht 
 Op trainingsavonden is er geen publiek welkom 
 Kleedkamers zijn beschikbaar  
 Mochten er omstandigheden zijn waarbij er begeleiding nodig is voor het kind neem dan contact 

op met een van onderstaande contactpersonen. 
 
  



 

Corona richtlijnen Sportcomplex de Kempkes 

 

 

Wedstrijden  

 
 Wedstrijden gaan gewoon door volgens speelschema 
 Op wedstrijddagen is de kantine dicht 
 Tijdens wedstrijden is er geen publiek welkom 
 Teams die een wedstrijd gespeeld hebben dienen na hun wedstrijd het sportcomplex z.s.m. te 

verlaten.  
 Mochten er omstandigheden zijn waarbij er begeleiding nodig is voor het kind neem dan contact 

op met een van onderstaande contactpersonen. 
 Bij uit wedstrijden worden de ouders die rijden gerekend tot begeleiding en mogen zodoende de 

wedstrijden bekijken. Houd hierbij de gemaakte rijschema’s aan en rijd dus niet allemaal met je 
eigen kind richting de wedstrijd.   

 
 
Het is belangrijk deze maatregelen en richtlijnen in acht te nemen. Zorg dat je daarvan op de hoogte bent. 
Mochten er omstandigheden en/of richtlijnen veranderen, dan zullen we als verenigingen daarin in 
meegaan en over communiceren. 
 

Mochten er vragen zijn of heb je tips neem dan contact op met: 

 

Voetbal 

 Joost Koks:  06-12297562 

 Patrick Driessen:  06-51194929 

Korfbal 

 Christine Winkels:  06-20592303 

 Marit Nissen:  06-23130208 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting de Kempkes, bestuur SVO Korfbal en bestuur SVO Voetbal 

 
 


