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Algemene uitgangspunten 
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen 

duiden op een Corona-besmetting. 
• Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen. 
• Het protocol voor wedstrijden van het NHV is van toepassing: zie www.handbal.nl. 

 
Publiek 

• Publiek is niet toegestaan in de sportaccommodatie.  
• Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij 

wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn. Bij uitwedstrijden van jeugdteams (t/m A-
jeugd) vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. De regel is per 3 spelers mag 
er 1 chauffeur meekomen. 

 
De 1,5-meter afstandsregel 

• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 
afstand bewaren. 

• Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot 
iedereen jongen dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en 
ouder. 

• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden. 
• Uitzondering op de 1,5 meter regel voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen. 

 
Aankomst in de sportaccommodatie 

• Schud geen handen! 
• Bij aankomst in de sporthal scan de QR code bij de deur.  
• Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.  
• Looproute op wedstrijddagen IN via entree zaal, UIT via gang achter kleedkamers. 

(éénrichtingverkeer). 
• Toeschouwers nemen plaats op banken in de gemarkeerde vakken. 
• Volg de richtlijnen zoals opgehangen in de sportaccommodatie. 
 

Omkleden en warm lopen 
• Vanaf 18 jaar max. 6 personen tegelijk in de kleedkamers met een afstand van 1,5 meter 
• Was voor en na de wedstrijd je handen met water en zeep, Desinfecteringsgel gebruiken 

voor ieder toiletbezoek. 
• Kleedkamer ingang vanuit de zaal. Na het omkleden, alle tassen en spullen uit de kleedkamer 

meenemen de zaal in. Kleedkamer verlaten voor het einden van de vorige wedstrijd.  
• Warm lopen in de gang achter de kleedkamers. Het veld betreden bij de doelen, niet bij de 

middenlijn.  
 

De wedstrijd 
• Geen yell of high five voor, tijdens en na de wedstrijd 
• De coach mag wel aanwijzingen geven aan de spelers 
• Bij de rust wordt er niet van helft gewisseld. 
• Bij de time out 1,5 meter afstand houden. 
• Niet tijdens de rust naar de kleedkamer.  

 
Na afloop van de wedstrijd 

• Het veld verlaten via het midden van het veld. Na wedstrijd en omkleden kleedkamer 
verlaten via gang. En dan de sportaccommodatie verlaten. 


