
CORONABELEID 

Dinsdagavond 23 februari zijn er weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Deze hebben ook 
invloed op het handbal. De uitwerking van het NOC*NSF is hier te lezen: 
https://nocnsf.nl/media/4049/protocol-verantwoord-sporten-v030321.pdf 
 
De belangrijkste punten zijn 

 Vanaf 3 maart mag de jeugd en volwassenen tot en met 26 jaar op 
sportaccommodaties en in teamverband handballen zonder dat ze anderhalve meter 
afstand hoeven te nemen. 

 Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en 
individueel of met niet meer dan twee personen. 

 De kantine is alleen open voor leden voor het handen wassen, bal desinfecteren en 
gebruik van het toilet. De keuken en bar blijven gesloten. 

 De kleedkamers blijven gesloten.  
 Publiek is niet welkom bij trainingen. Ook als ouders kinderen brengen en halen 

moeten zij buiten het terrein en het liefst thuis wachten. 
 Voor en na je eigen training wordt je gezien als publiek en zal je dus zo snel mogelijk 

het terrein moeten verlaten. 
 Deze maatregelen komen bovenop de bestaande maatregelen, zoals 1.5m afstand 

houden, handen en bal desinfecteren voor de training. 
 
Op de volgende pagina de belangrijkste richtlijnen en de looproute welke wij hanteren op 
het terrein. Laten we ons met elkaar hier zo goed mogelijk aan houden, zodat verdere 
versoepelingen snel mogelijk zijn.   

https://nocnsf.nl/media/4049/protocol-verantwoord-sporten-v030321.pdf


Algemene richtlijnen 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen 

 Heb je klachten die veroorzaakt kunnen zijn door het Coronavirus, laat je testen en 
kom niet voordat je van de GGD gehoord hebt dat je weer mag sporten; 

 Handen wassen als je binnenkomt en weggaat; 
 Bal en trainingsmateriaal ontsmetten voor en na de training; 
 na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel 

mogelijk verlaten; 
 Buiten het sportveld houden we 1.5 meter afstand 

 
Luisteren naar de trainers/coaches en Coronaverantwoordelijke over de regels  
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! 

Looproute 

Om de hygiënemaatregelen en 1.5m afstand te kunnen waarborgen is er een vernieuwde 
looproute gemaakt.  
 

 


