
 
 

Beste Handballers, 

 

De competitie gaat dit weekend weer van start, onder de dreiging van een tweede corona 

golf. 

Als bestuur en kantinebeheerders hebben we, samen met onze corona coördinator Ina de 

Visser, zij verdient alle lof, hard gewerkt om aan alle regelgeving te kunnen voldoen en 

deze ook uitvoerbaar te maken. 

Gisteren op de persconferentie van de veiligheidsregio Groningen werden de regels 

nogmaals aangescherpt, gelukkig hadden we daar al rekening mee gehouden. 

 

Om te kunnen garanderen dat we de competitie goed kunnen laten verlopen is het van 

essentieel belang, dat er zo min mogelijk personen,  die niet bij de wedstrijden betrokken 

zijn, in de sporthal aanwezig zijn. Hiermee verkleinen we dan ook gelijk het 

besmettingsgevaar. Dus hoe graag we ook toeschouwers hebben, blijf thuis als je geen 

taak hebt bij de wedstrijd. Bij de jongste jeugd tot en met de D geldt een uitzondering, 

er mag maximaal één persoon als begeleider mee. Het hoeft geen toelichting dat deze 

begeleiders dan ook de nodige hand- en spandiensten verrichten. 

 

Voor hen die een wedstrijd spelen of een taak hebben (coaches, wedstrijdtafel, 

scheidrechters, begeleiders en Corona coördinator) gelden de algemene RIVM-regels: 

  

- Bij klachten blijf thuis en laat je testen 

- Pas als de testuitslag negatief is mag weer deelnemen 

- Heb je huisgenoten die getest worden blijf thuis 

- Heb je huisgenoten die positief zijn blijf thuis 

 

Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en medeverantwoordelijk voor de 

vereniging. Niet naleven kan grote gevolgen hebben voor de vereniging. 

Volg in de sporthal de aanwijzingen van de beheerders en de corona coördinator op. 

Buiten het speelveld en in de voorbereiding, rust en nabespreking geldt de 1,5 meter 

regel. 

Verlaat na de wedstrijd zo snel mogelijk de sporthal, de maximale capaciteit is 50 

personen boven 12 jaar, hoe gezellig het ook is, het volgende team wil ook graag naar 

binnen en een wedstrijd spelen. 

 

Corona toezicht per wedstrijd zal volgens het teamschema worden verzorgd door ouders 

van het thuisspelende team. 

 

Als bestuur gaan we kijken of we door het verplaatsen van wedstrijden kunnen 

voorkomen dat we door die 50-personen-grens gehinderd worden. Dus de B/C SPELERS 

niet voor of na de senioren. En de senioren niet na elkaar. 

 

Graag willen we benadrukken dat de regels ook gelden voor de uitwedstrijden. We willen 

als V en S niet verantwoordelijk zijn voor een corona-uitbraak bij een andere vereniging. 

 

Alle uitgebreide informatie is ook te vinden op de website www.handbalgroningen.nl  

 

 

 

Met sportieve groet,  

 

Namens Handbalvereniging V en S Groningen 

 

Marcel Ruiters (vz) 

http://www.handbalgroningen.nl/


 
 


