
CORONA-MAATREGELEN 
VELD NAJAAR 2020  
https://ckv-valto.nl/nieuws/corona/  

 
 

 
Na een lange periode zonder competitie, mogen we nu gelukkig weer starten! Voor onze gasten 
die de komende maanden bij ons komen korfballen gelden dan ook de volgende maatregelen op 
ons terrein. We hopen dat iedereen zijn verantwoordelijk neemt en zijn gezonde verstand gebruikt. 
Zie je situaties die niet voldoen aan bovenstaande richtlijnen, spreek elkaar er gerust op aan.  

Algemeen  

ü Blijf thuis als je (ook milde!) symptomen hebt, dit geldt zowel voor Valto leden, leden van 
bezoekende clubs of publiek 

ü Vermijd drukke plekken op ons complex 
ü Houd voldoende afstand tot elkaar en houd hierbij de RIVM-richtlijnen aan  
ü Roepen en stem verheffen langs de lijn is niet toegestaan, beperk dit ook in jouw rol als coach  

Kleedkamers  

ü Kom zoveel mogelijk in sportkleding/wedstrijdkleding naar de wedstrijd op ons complex. De 
kleedkamers zijn niet beschikbaar voor de wedstrijd om om te kleden, trek ook korfbalschoenen 
buiten aan 

ü Na jouw wedstrijd is douchen of omkleden mogelijk, dit gebeurt volgens een vast schema. Deze 
hangen op de kleedkamer deur of kun je vinden op www.ckv-valto.nl/nieuws/corona  

ü Er mogen zich niet meer dan 4 personen van 18 jaar of ouder per kleedkamer bevinden 
ü Laat geen spullen achter in de kleedkamer. Als er 4 personen in de kleedkamer zijn van 18 jaar 

en ouder, kun je de kleedkamer niet betreden en kun je dus niet bij de spullen. 

Wedstrijden  

ü Vanaf 18 jaar houdt iedereen op de reservebank 1,5 meter afstand, ook onze gasten  
ü We raden aan dat onze eigen spelers en onze gasten eigen bidons meenemen of in het geval 

van teambidons er gebruik wordt gemaakt van nummering 
ü Schud geen handen maar wens elkaar wel veel succes en plezier en beperk ook ‘high five’s’ 
ü Voor teambesprekingen is in onze Villa geen ruimte, dit zal dus buiten moeten gebeuren 

Villa Valto – de Valto kantine 

ü Er is een vaste looprichting in onze Villa gemaakt volgens pijlen op de grond. De ingang is de 
normale ingang naar de kantine en kleedkamers, de uitgang is via het terras of via de nooddeur 
bij de kleedkamers (einde van de gang) 

ü In onze kantine is het mogelijk om iets te bestellen bij het vaste bestelpunt bij de kassa  
ü Er worden geen dagmenu’s gemaakt, we werken met een beperkte ‘snack’ kaart zoals tosti’s 

en ‘makkelijke’ broodjes 
ü Houd er rekening mee dat er veel minder barpersoneel is en jouw bestelling dus mogelijk wat 

langer zal duren, het is voor ons allemaal aanpassen hierin dus blijf geduldig en vriendelijk 
ü Betaal indien mogelijk contactloos met pin 
ü Je kunt alleen in de kantine blijven als er een zitplaats vrij is. Anders loop je met je bestelling 

naar buiten via de vaste looproute  
ü Vanuit de kantine naar het toilet moet ook via de looproute, dus via het terras buitenom 
ü Als alle toiletten bezet zijn, wacht je in de gang op 1,5 meter afstand van elkaar. Geef ruimte 

aan mensen die naar de kleedkamers willen  

Voor verdere vragen over corona proof en veilig sporten is het bestuur van CKV Valto bereikbaar 
op bestuur@ckv-valto.nl.  


