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Wedstrijden 

Gedurende de komende drie weekenden is er een programma voor alle jeugdteams, waar SIOS zich 

voor heeft ingeschreven. Dit was niet verplicht voor de verenigingen, dus wellicht valt het op dat 

bepaalde verenigingen ontbreken in de competitie, maar dat heeft dan als oorzaak dat zo’n club zich niet 

heeft opgegeven om deel te nemen aan deze competitie. Hierdoor kunnen de reisafstanden groter zijn 

dan verwacht in een situatie als deze. 

Op zondag 6 juni is het programma beschikbaar gekomen in de KNKV app en op de site van het KNKV. 

https://competitie.korfbal.nl/#/overzicht/club/57fb7686385ee9971b30d8cf/programma 

 

Trainingen 

Sinds zaterdag 5 juni mogen alle leeftijdscategorieën weer onbeperkt trainen zonder maatregelen. Dus 

ook de spelers en speelsters van 27 jaar en ouder. Helaas moeten de senioren het nog wel stellen 

zonder wedstrijden.  

 

Kantine en kleedkamers kv SIOS 

De kantine is niet beschikbaar, maar de kleedkamers wel. Hier kan gewoon gedoucht worden, 

maar daar dient nog wel de anderhalve meter afstand in acht te worden gehouden tussen 

personen van 13 jaar en ouder. Dus bij drukte in de kleedkamers even geduld hebben. 

 

Corona coördinator  

Tijdens de wedstrijden is er een coördinator aanwezig die zorgdraagt voor de ranja voor alle 

teams in de pauze. Deze persoon houdt ook toezicht op de accommodatie omdat publiek niet is 

toegestaan bij de wedstrijden en faciliteert de materialen ten behoeve van de hygiëne. 

Mocht iemand belangstelling hebben om bij de wedstrijden aanwezig te zijn als coördinator neem 

dan contact op met Johan de Jong 06-10055650. 

 

Uitwedstrijden 

Als chauffeur mag je gewoon aanwezig zijn bij de uitwedstrijden van de teams.  

Indien je woonlocatie anders is dan Wolvega dan mag je als ouder ook aanwezig zijn bij de 

thuiswedstrijden van je kind. Hierin word je gelijkgesteld aan een chauffeur van een bezoekende 

vereniging. 

 

Live stream 

SIOS zal tijdens deze speelweekeinden ook zoveel mogelijk gebruik maken van een live stream 

bij de thuiswedstrijden. Daarmee hopen we de (ver)binding tussen ons publiek en de ploegen, net 

als in het najaar van 2020, weer tot stand te kunnen brengen.  

De gemaakte videobeelden worden na het speelweekend verwijderd van Youtube. 

 

FAQ Corona 

Op de site van het KNKV is een pagina met de meest gestelde vragen over Corona en de 

korfbalsport. www.knkv.nl/faqcorona. 

 

 

Bestuur & Technische Commissie Kv SIOS  
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