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TRAININGEN VOOR DE SENIOREN NU OOK WEER MOGELIJK! 

De corona maatregelen voor de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder zijn nu ook versoepeld en dus 
gaan we bij AKC de trainingen voor senioren weer opstarten. Net als de jeugd starten we hier eerst 
met het trainen op donderdag. In overleg met de teams, trainers/coaches en bestuur kunnen we dit 
op een later moment uitbreiden met ook weer trainen op dinsdag. 

De eerste training voor de senioren zal zijn op donderdag 28 mei, uiteraard zullen we daarbij wel 
aan een aantal regels moeten voldoen. Deze wijken niet veel af van de al bekende regels voor de 
jeugd, dat scheelt dus. Lees deze regels dus goed door voordat je weer komt trainen want alleen 
samen kunnen we ervoor zorgen dat we weer kunnen sporten. 

Voor onze trainingen en op ons terrein gelden de volgende regels: 

 Trainingen zijn in eerste instantie alleen op donderdag. 
 Kangoeroes, F-jeugd en D-jeugd trainen van 18:00 tot 18:50. 
 C-jeugd en A-jeugd trainen van 19:15 tot 20:15. 
 Selectie en overige senioren trainen van 20:30 tot 21:30 
 Tijdens elke training is een corona coördinator aanwezig, deze persoon is verantwoordelijk 

voor een juiste toepassing van de regels en het protocol. 
 De kantine, kleedkamers en het terras zijn gesloten. In uiterste nood is het mogelijk om het 

toilet te gebruiken, via de corona coördinator. 
 Al het materiaal wordt na elke training gereinigd met desinfectiemiddel. 

Voor iedereen geldt: 

 Op zijn vroegst 10 minuten voor de training aanwezig. 
 Kom alleen naar de training en bij voorkeur met de fiets of lopend. 
 Volg de aangegeven looproutes. 
 Kom in sportkleding naar training, de kleedkamers zijn dicht en je kunt dus niet douchen 

na afloop van de training. 
 Zorg ervoor dat je voorafgaand van de training thuis naar het toilet bent geweest. 
 Was je handen met water en zeep vóór en na het bezoek aan de training. 
 Vermijd het aanraken van je gezicht. 
 Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 
 Desinfecteer je handen als je het veld op of af gaat, AKC zorgt dat er desinfectiemiddel 

aanwezig is. 
 Na de training verlaat je direct het AKC terrein. 

Voor de C-jeugd en A-jeugd (leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar) geldt aanvullend: 

 Alle spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van 
elkaar en de trainers / coaches te houden. 

 C-jeugd en A-jeugd moeten een ID-kaart bij zich hebben i.v.m. mogelijke handhaving. 



 

 

Voor de senioren geldt aanvullend: 

 Alle spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van 
elkaar en de trainers / coaches te houden. 

 Op een volledig korfbalveld mogen maximaal 16 personen tegelijkertijd trainen. 
 Geen toeschouwers bij de training. 

Uiteraard gelden de standaard regels van het RIVM ook voor de trainingen: 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 
 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, 

keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 
14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven 
tot 14 dagen na het laatste contact. 

 Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar). 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 Schud geen handen. 
 Was je handen regelmatig. 

 

TAARTENACTIE PLUS ALMELO: STEUN AKC! 

Drie Plus supermarkten in Almelo Plus Schuldink, Plus Brughuis en Plus van Limbeek hebben 
gezamenlijk een toffe actie opgezet waarmee je door het kopen van een bourgondisch appeltaartje 
AKC financieel kan ondersteunen. 

Hoe werkt het? 

1. Via de website taartactie.nl/almelo koop je voor €4,00 een tegoedbon voor een 
bourgondisch appeltaartje, dit kan van 11 mei tot en met 21 juni. 

2. Geef bij de aankoop van deze tegoedbon aan dat 'Korfbalvereniging A.K.C.' de vereniging 
is die je ondersteunt en bij welke Plus supermarkt je het appeltaartje komt ophalen 

3. Je rekent het aantal bestelde appeltaartjes direct af en ontvangt de tegoedbon(nen) in de 
mail  

4. Vanaf 29 juni t/m 30 augustus kun je jouw appeltaartje(s) ophalen in de Plus supermarkt van 
jouw keuze! 

Van elk verkocht taartje gaat €2,00 direct naar AKC dus hoe meer appeltaartjes gekocht worden 
des te beter! 

 

HULP GEVRAAGD BIJ HET SNOEIEN VAN DE HEG 

De heg bij de jeu de boules baan moet hoognodig gesnoeid worden! De heg is nu te breed en te 
hoog. Deze klus gaan we maandag 01 juni (Tweede Pinksterdag) uitvoeren en hierbij kunnen we 
nog wat hulp gebruiken. Help je mee? Meld je dan aan bij Ramon Post via 06-25044354. 



 

 

 

KORTING SCOREN BIJ ONLYKORFBAL.NL 

Nu we gelukkig het veld weer op mogen om op gepaste afstand te trainen, wil je er natuurlijk wel 
goed bijlopen! Daarvoor ben je bij Onlykorfbal.nl aan het goede adres want ook nu hebben ze weer 
een prachtige collectie korfbalschoenen beschikbaar. 

Bijvoorbeeld het nieuwe model van Mizuno, de Ambition AS. Deze is zowel in het hoog als in het 
laag verkrijgbaar. Daarnaast zijn er vele modellen verder in prijs verlaagd. Bekijk daarvoor de 
SALE pagina of check onderstaande flyer. Scoor die korting! 

 


