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KERN RIVIERA/DEURNE – CATBA

En we zijn terug vertrokken. Komend weekend staan de eerste wedstrijden van de
zaalcompetitie voor de deur. Bekijk zeker ook even de rubriek rond de coronamaatregelen,
zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
De kern speelt in de Promo-reeks waardoor we tegenstanders treffen die heel wat minder
schotkracht in de rangen hebben dan wat we zagen in de eerste helft van de
veldcompetitie. Toch zal elke wedstrijd gestreden moeten worden, willen we kans maken
om de titel te halen en ook hier te promoveren naar de hoogste reeks.
Afgaande op hun rangschikking van het veld zou Catba geen probleem mogen opleveren
aangezien zij laatste staan met 0 punten. Maar laten we het vel van de beer niet begraven
voor de moeder van de porseleinenkast geschoten is (of zo iets).

HIER de programmatie van komende week.

CORONAMAATREGELEN

Covid Safe Ticket sporthal en kantine.
Door de stijgende coronacijfers werden er door de overheid onlangs opnieuw een
aantal strengere maatregelen ingevoerd.
In de sporthal op Kwik wordt er gewerkt met het Covid Safe Ticket. Iedereen
(supporters, officials, spelers en staff) ouder dan 12 jaar dient bij het betreden van
de sporthal een Covid Safe Ticket of een recente negatieve test (48u geldig) of een
herstelcertificaat voor te leggen aan de inkom in de zaal. Je krijgt dan een polsbandje
en hoeft verder geen mondmasker te dragen. Dit polsbandje geeft je ook toegang tot
de kantine, ook hier moet je dan geen mondmasker meer dragen.
Aangezien de kantine op Kwik dezelfde richtlijnen dient te volgen als de horeca, wil
dit zeggen dat je enkel de kantine kan betreden mits voorleggen van een Covid Safe
Ticket (via de app of op papier).
Bij aankomst, meld je onmiddellijk aan bij de inkomcontrole in de zaal. Indien de
inkomcontrole (nog) niet bemand is zal een toogmedewerker jouw app scannen en
kan je alsnog iets bestellen.
Wanneer er geen inkomcontrole zaal is, kan je bij de toogmedewerkers in de kantine
jouw app laten scannen en krijg je een stempel.
Wanneer je geen Covid Safe Pass, negatieve test of herstelcertificaat kan voorleggen,
of wanneer de QR code op de app rood oplicht, zal je gevraagd worden om sporthal
en kantine te verlaten.

ZAALSCHOEISEL
Nog een kleine oproep voor alle spelers en trainers om steeds gepast zaalschoeisel te
dragen en dus niet met schoenen de zalen te betreden die ook buiten gebruikt worden.

WEBINAR CLUBSCHEIDSRECHTER

Docent: scheidsrechter van het jaar: Miguel Wensma
WORKSHOP-deel 1 (club/scheidsrechter)
donderdag 18 november 2021 20h
INTERACTIEVE WORKSHOP m.b.t. wedstrijdformulier, licentiecontrole,
protest, scheidsrechtersgebaren, looplijnen van de scheidsrechter en
fluitintonatie.
Inschrijven op KBKB:
https://korfbal.be/?oid=1126&pid=30902&aid=170323&lg=2

HOOR WIE KLOPT DAAR KINDEREN...

De Sint liet ons reeds weten dat hij naar onze kantine komt op zondag
28 november omstreeks 15u.
Kinderen van spelende leden van 0-5 jaar en alle jeugdleden zijn meer
dan welkom om de goedheilig man te komen begroeten.
Tevens zusjes of broertjes (tot 10 jaar) van jeugdleden zijn welkom mits
een kleine bijdrage van 15€.
Inschrijven bij Linda tot 21/11/2021:
linda.verdonck59@gmail.com
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ADRES SPORTHAL KWIK (THUISWEDSTRIJDEN)
Kwik Indoor
Fortsteenweg 111
2170 Merksem

