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Inleiding 
K.V. Warber Bliuwe organiseert op 11 juli 2020 een vrije formatie kaatswedstrijd voor de dames- en heren 

hoofdklasse KNKB. Om de veiligheid en gezondheid te garanderen van al hun bezoekers, sporters en vrijwilligers is 

dit protocol in samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân samengesteld. Het protocol is gebaseerd op de 

noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân d.d. 1 juli 2020 en het Algemeen protocol verantwoord sporten 

van het NOC-NSF d.d. 8 juli 2020. Beide protocollen zijn separaat toegevoegd aan de bijlagen. 

Vanuit het bestuur zijn twee personen aangesteld als Corona-coördinator.  

Al het gestelde in dit protocol dienen te worden nageleefd door de aanwezige personen op het kaatsveld ‘tusken 

de doarpen’ op de Skiligewei te Morra. 

 

Namens het bestuur, 

K.V. Warber Bliuwe 

7 juli 2020 

 

 



 
4 

 

1. Algemene regels en toelichtingen 
 Bent u 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van elkaar! Ook na de wedstrijd bij het nuttigen van een drankje.  

 Indien u zich hier niet aan houdt kunt u worden beboet. Voor 18 jaar en ouder betreft dit een bedrag van € 390,-. 

Voor verenigingen is dit zelfs € 4.000,- 

 Was vaak uw handen, en desinfecteer u handen vaak. 

 Vermijd drukke plekken. 

 Volg de aanwijzingen op van de organisatie, de leden van de organisatie zij te herkennen aan het fluorescerende 

hesje.  

 Gebruik uw gezonde verstand (Corona is niet weg en kan elk moment weer oplaaien). 

 Het betreden van het sportveld ‘tusken de doarpen’ is op eigen risico en verantwoording. 

 Houd rekening met elkaar! 

 

1.1. Corona-coördinatoren 
De organisatie ligt in handen bij K.V. Warber Bliuwe. Voor deze dag zijn twee Corona-coördinatoren aanwezig 

namens de vereniging en 1 vanuit de gemeente Noardeast Fryslân; 

1. De heer R. Stiemsma 

2. De heer K. Wijga 

3. Mevrouw L. Span 

 

1.2. Herkenbaarheid bestuur en vrijwilligers 
Voor de wedstrijdorganisatie heeft de vereniging tientallen vrijwilligers en keurmeesters aangesteld. Zij zijn te 

herkennen aan het trainingsjack van K.V. Warber Bliuwe, of het fluorescerende hesje.  

Gedurende de wedstrijddag worden bezoekers gewezen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het 

houden van afstand middels het programmaboekje en andere uitingen rondom het veld. 
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2. Parkeren en entree van het veld 
Het sportveld is te betreden via de hoofdingang van het sportveld. Bezoekers kunnen hun fiets stallen in de 

fietsenstalling of hun auto parkeren op het terrein of in de berm langs de Moarsterwei en Mûnewei. Op de 

tekening in bijlage 1 is een situatie weergegeven waar  kan worden geparkeerd en welke gedeelten niet 

beschikbaar zijn voor parkeren. 

Het verkeer wordt begeleidt door één coördinator, zichtbaar aan zijn fluorescerende hesje.  

Na het parkeren van zijn of haar auto of fiets wordt de bezoeker begeleid door een coördinator naar de ingang 

van het veld, weergegeven in bijlage 2 bij deze looproute wordt de bezoeker gewezen op de gedragsregels 

(bijlage 3)  en wordt een gezondheidscheck leesbaar gesteld (bijlage 4). Ter plaatse van de entree van het veld 

worden de bezoekers middels hekken en linten gedwongen 1,5 m afstand te houden en zich te melden bij een 

persoon van de organisatie.  Aangezien er meer dan 250 bezoekers worden verwacht wordt van elke bezoeker de 

gezondsheidscheck doorgelopen. Ook wordt de persoon geregistreerd middels het door de organisatie op te 

schrijven naam en telefoonnummer van de bezoeker. Aansluitend kan de bezoeker ná het bij voorkeur gepast 

betalen zich vervoegen richting het veld, waar hij of zij een plek wordt gewezen op een zitplek of staplek rondom 

het veld.  

De corona-coördinator bepaalt in samenspraak met het kaatsbestuur tot wat voor maximum  aantal bezoeker kan 

worden toegelaten. Indien de veiligheid niet meer kan worden gewaarborgd kan het besluit worden genomen 

bezoekers te weren bij de entree van het parkeerterrein. 
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4. Inrichting van het veld en gebouwen 
In bijlage 2 wordt de inrichting van het veld uitgebreid toegelicht. Vanaf de locatie van de entree wordt de 

bezoeker een plek aangewezen rond het veld. De zitplaatsen bestaan uit stoelen op 1,5 m afstand van elkaar. De 

staanplaatsen is een afgebakend stuk terrein, hier is voldoende ruimte om eveneens de 1,5 m ruimte te bewaren. 

Tussen de beide speelvelden van de dames en heren is uitsluitend gelegenheid voor de organisatie en 

keurmeesters zich te bevinden. De looproutes bevinden zich aan de buitenzijden van het veld. 

De bezoeker kan zich gedurende de dag vrij bewegen, mits de 1,5 m ruimte kan worden gewaarborgd. Aan de 

westzijde van het kaatsveld bevinden zich de locaties voor eten, drinken en toiletvoorzieningen.  

 

4.1. Kantine 

In de kantine zijn vastgestelde looproutes aangegeven die met tape zijn weergeven op de vloer. De bezoeker kan 

via de hoofdentree binnen treden, en via de zijingang het gebouw verlaten. In de kantine wordt ontmoedigd om 

te blijven staan, er zijn geen tafels en stoelen aanwezig. Na aankoop van de consumptie kan deze op het terras 

worden genuttigd. In de kantine zijn fris, koffie, soep en broodjes te koop. Om de 1,5 m ruimte te houden tot de 

kantinedienst wordt dit zichtbaar gemaakt voor de bezoeker door het plakken van waarschuwingstape op de 

vloer.  

 

4.2. Extra drankenverkoop 

Buiten de kantine wordt een extra locatie ingericht waar frisdrank en licht alcoholische dranken worden verkocht. 

Hier worden looplijnen en lint aangebracht om de 1,5 m te waarborgen voor de bezoekers onderling, en de 

barmedewerker.  

 

4.3. Terras 

Het terras bestaat uit tafels, stoelen en statafels. Het terras bevindt zich voor de kantine en eetgelegenheid en 

het kaatsveld, met ruime afstand tussen de tafels onderling. 

 

4.4. Toilet 

De toiletten bevinden zich in de kantine, de bezoekers kunnen de aangeven looplijnen volgen en na gebruik toilet 

via de zijentree het gebouw weer verlaten. De toiletten worden regelmatig gereinigd met desinfectiemiddel. Op 

het terrein is een urinoir aanwezig, waardoor minder gebruik hoeft te worden gemaakt van de toiletten in de 

kantine. 

 

4.5.   Eetgelegenheid 

Voor het kopen van warme etenswaren is ruimte voor een snackwagen. Er wordt een wachtruimte gecreëerd 

voor de snackwagen met looplijnen waar ook weer 1,5 m ruimte gedwongen wordt te houden. Door het spannen 

van een lint wordt de bezoeker bewogen 1,5 m ruimte te houden tot de etensbereider.  

 

4.6. Gebruik Kleedboxen 

De kaatsers worden bij het betreden van de kleedgelegenheid gewezen op hun plichten volgens bijlage 5. Voor 

het omkleden en verblijven tussen de wedstrijden is een speciale ruimte ingericht voor de kaatsers. Na de 

sportbeoefening is er gelegenheid om gebruik te maken van de douches. 

De organisatie zorgt gedurende de dag voor meerdere momenten dat deuren, toilet en stoelen worden gereinigd 

met desinfectiemiddel. 
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4.7. Gedrag spelers en coach 
De spelers dienen zich te houden aan het arbitrageprotocol COVID-19 opgesteld door de KNKB. Dit protocol is 

separaat toegevoegd. 

 

5. Bijlagen 
 

1) Bijlage 1 - Plattegrond parkeerterrein 
2) Bijlage 2 - Veldinrichting 
3) Bijlage 3 - Gedragsregels 
4) Bijlage 4 – Gezondheidscheck 
5) Bijlage 5A – regels gebruik kleedboxen – heren 
6) Bijlage 5B – regels gebruik kleedboxen – dames 

Separaat toegevoegd 

Bijlage 6 - Noodverordening van de Veiligheidsregio Fryslân d.d. 1 juli 2020 

Bijlage 7 - Algemeen protocol verantwoord sporten van het NOC-NSF d.d. 8 juli 2020 

Bijlage 8 – Arbitrageprotocol COVID-19 
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Bijlage 1 - Plattegrond parkeerterrein 
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Bijlage 2 – Veldinrichting 
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Bijlage 3 - Gedragsregels 

 

Posterformaat A2 

 

Gedragsregels 
 Bent u 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van elkaar! Ook na de 

wedstrijd bij het nuttigen van een drankje.  

 

 Indien u zich hier niet aan houdt kunt u worden beboet.  

Voor 18 jaar en ouder betreft dit een bedrag van € 390,-. Voor 

verenigingen is dit zelfs € 4.000,- 

 

 Was vaak uw handen, en desinfecteer u handen vaak. 

 

 Vermijd drukke plekken. 

 

 Volg de aanwijzingen op van de organisatie. 

 

 Gebruik uw gezonde verstand (Corona is niet weg en kan elk moment 

weer oplaaien). 

 

 Het betreden van het sportveld ‘tusken de doarpen’ is op eigen risico 

en verantwoording. 

 

 Houd rekening met elkaar! 
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Bijlage 4  - Gezondheidscheck 

 

Posterformaat A2 

 

Gezondheidscheck 
Heeft u in de afgelopen 24 uur één van de volgende 

klachten gehad? 

 Hoesten  

 Verkoudheidsklachten 

 Verhoging of koorts 

 Benauwdheid 

 Reuk en of smaakverlies 

Dan kunnen wij u niet toelaten! 

 

Ook als u op één van de volgende vragen JA kunt antwoorden verzoeken wij 

u om naar huis te gaan. 

 Heeft u op dit moment een huisgenoot met bovengenoemde klachten? 

 Heeft u het nieuwe Corona virus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen 

vastgesteld in een lab? 

 Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe Coronavirus en heeft 

u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad. Terwijl hij/zij 

nog klachten had. 
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Bijlage 5A – regels gebruik kleedboxen - heren 

 

Posterformaat A3 

 

Regels kleedkamer heren 

 
 Houd 1,5 m afstand van elkaar! 

 Maximaal 9 personen in de kleedkamer. 

 Per douchebeurt kan er gebruik worden gemaakt 

van 2 douches. 

 Was vaak uw handen en desinfecteer u handen 

vaak. 

 Laat de kleedkamers netjes achter. 

 Volg de aanwijzingen op van de organisatie. 

 Er mogen geen alcoholische dranken worden 

genuttigd in de kleedkamer. 
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Bijlage 5B – regels gebruik kleedboxen - dames 

 

Posterformaat A3 

 

Regels kleedkamer dames 

 
 Houd 1,5 m afstand van elkaar! 

 Maximaal 6 personen in de kleedkamer. 

 Per douchebeurt kan er gebruik worden 

gemaakt van 2 douches. 

 Was vaak uw handen en desinfecteer u 

handen vaak. 

 Laat de kleedkamers netjes achter. 

 Volg de aanwijzingen op van de organisatie. 

 Er mogen geen alcoholische dranken worden 

genuttigd in de kleedkamer. 
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