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Coronaprotocol voor  

speelsters tot en met 12 jaar 
 

 

Algemeen 

• Blijf thuis bij klachten 

• 1,5 meter afstand zowel onderling als 

tot volwassene niet van toepassing. 

 

Is er bij jou corona vastgesteld? 

• Meld dit direct bij corona-coördinator 
van je team (coach, leider of trainer) 

• Ga in quarantaine; je bezoekt in ieder 
geval geen enkele handbalactiviteit 

• Werk volledig mee aan bron- en 
contactonderzoek 

 

Sporthal Hoogerheyne 

• Volg de looprichting 

• Registratie is niet van toepassing 

• Voor en na eigen wedstrijd niet 

toegestaan om als publiek plaats te 

nemen 

 

Kleedkamer 

• Desinfecteer handen en bal bij 

binnenkomst kleedkamer 

• Gehele team mag in één kleedkamer 

• Douchen toegestaan 

 

Trainingen 

• Geen beperkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijden 

• Geen beperkingen 

 

Vervoer uitwedstrijden 

• Vervoer, het dragen van een 
mondkapje in de auto wordt sterk 
geadviseerd voor alle inzittenden.  

• Zo laat mogelijk aankomen 

 

Voor ouders / gezinsleden 

• Volg de looprichting van de sporthal. 

• Maximaal 2 bezoekers van de 

wedstrijd per speelster 

• De bezoekers zijn zelf 

verantwoordelijk om de corona-regels 

in acht te nemen. 

Dit geldt ook bij het betreden en 

verlaten van de speelhal 

• Bezoek aan trainingen is niet 

toegestaan, vang uw kind op in de hal 

van de sporthal. 

• Geen bezoek toegestaan bij 

uitwedstrijden, behalve als u chauffeur 

bent 
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Coronaprotocol voor  

jeugdspeelsters 13 jaar en 

ouder 
 

 

Algemeen 

• Blijf thuis bij klachten 

• Pas hygiëne toe 

• Houdt 1,5 meter afstand 

• Vermijd drukte 

 
Is er bij jou corona vastgesteld? 

• Meld dit direct bij corona-coördinator 
van je team (coach, leider of trainer) 

• Ga in quarantaine; je bezoekt in ieder 
geval geen enkele handbalactiviteit 

• Werk volledig mee aan bron- en 
contactonderzoek 

 
Sporthal Hoogerheyne 

• Volg de looprichting 

• Registratie niet verplicht 

• Voor en na eigen wedstrijd niet 
toegestaan om als publiek plaats te 
nemen 

 
Kleedkamer 

• Zo laat mogelijk omkleden 

• Desinfecteer handen en bal bij 
binnenkomst kleedkamer 

• Gehele team mag in één kleedkamer 

• Douchen toegestaan 

 

Trainingen 

• Geen beperkingen 

• Trainer is corona-coördinator 

• Trainer houdt 1,5 meter afstand 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wedstrijden 

• Coach/leider is corona-coördinator 

• Zo laat mogelijk aanwezig 

• Wel begroeting, geen yell 

• Schreeuwen/juichen/high-fives is in en 
buiten het veld niet toegestaan 

• Coach houdt 1,5 meter afstand 

• Geen helftwissel 

• Bal in het gezicht; desinfecteren van 
bal 

• Blessurebehandeling; alleen indien 
écht nodig, is er fysiek contact 

 
Uitwedstrijden 

• Vervoer; mondkapje verplicht voor alle 
inzittenden 

• Zo laat mogelijk aankomen 

• Uitteams douchen niet 

 
Voor ouders / gezinsleden 

• Volg de looprichting van de sporthal 

• Maximaal 2 bezoekers van de 
wedstrijd per speelster 

• De bezoekers zijn zelf 

verantwoordelijk om de corona-regels 

in acht te nemen. 

Dit geldt ook bij het betreden en 

verlaten van de speelhal 

• Bezoek aan trainingen is niet 
toegestaan, vang uw kind op in de hal 
van de sporthal. 

• Geen bezoek toegestaan bij 
uitwedstrijden, behalve als u chauffeur 
bent 
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Coronaprotocol voor  

senioren 
 
 
Algemeen 

• Blijf thuis bij klachten 

• Pas hygiëne toe 

• Houdt 1,5 meter afstand 

• Vermijd drukte 

 
Is er bij jou corona vastgesteld? 

• Meld dit direct bij corona-coördinator 
van je team (coach, leider of trainer) 

• Ga in quarantaine; je bezoekt in ieder 
geval geen enkele handbalactiviteit 

• Werk volledig mee aan bron- en 
contactonderzoek 

 
Sporthal Hoogerheyne 

• Volg de looprichting 

• Registratie bij bezoek verplicht 

• Voor en na eigen wedstrijd niet 
toegestaan om als publiek plaats te 
nemen 

 
Kleedkamer 

• Zo laat mogelijk omkleden 

• Desinfecteer handen en bal bij 
binnenkomst kleedkamer 

• Maximaal 8 personen in kleedkamer 

• Douchen op 1,5 meter toegestaan 

• Aanvoerder is corona-coördinator 

 
Trainingen 

• Geen beperkingen 

• Trainer is corona-coördinator 

• Trainer houdt 1,5 meter afstand 

• Voor de training, in rustmomenten en 
na training; 1,5 meter afstand 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wedstrijden 

• Coach/leider is corona-coördinator 

• Zo laat mogelijk aanwezig 

• Geen begroeting, geen yell 

• Schreeuwen/juichen/high-fives is in en 
buiten het veld niet toegestaan 

• Alle personen op de bank op 1,5 meter 
afstand 

• Coach houdt 1,5 meter afstand 

• Geen helftwissel 

• Bal in het gezicht; desinfecteren van 
bal 

• Blessurebehandeling; alleen indien 
écht nodig, is er fysiek contact 

 
Uitwedstrijden 

• Vervoer; mondkapje verplicht voor alle 
inzittenden 

• Zo laat mogelijk aankomen 

• Uitteams douchen niet 

 
Voor ouders / gezinsleden 

• Volg de looprichting van de sporthal 

• Maximaal 2 bezoekers van de 
wedstrijd per speelster 

• De bezoekers zijn zelf 

verantwoordelijk om de corona-regels 

in acht te nemen. 

Dit geldt ook bij het betreden en 

verlaten van de speelhal 

• Geen bezoek toegestaan bij 
uitwedstrijden 
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Wat doet een Corona coördinator: 

• Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging tijdens de wedstrijd van zijn/haar team 

• Is contact persoon voor zijn/haar team 

• Ziet toe op het schoonmaken/desinfecteren van de kleedkamer na het douchen van zijn/haar 

team. 

• Kan terugvallen op de corona verantwoordelijke van de vereniging 

De naam van de corona verantwoordelijke is bekend bij de coach, leider of trainer van het 

team. 

 

Er zijn vragen geweest omtrent het vervoeren van speelsters naar uitwedstrijden. In de 

coronaprotocollen zijn adviezen/voorwaarden opgenomen hoe de reis naar de uitwedstrijd op een veilige 

manier kan plaats vinden. 

Mocht iemand die gepland staat om te rijden om één of andere reden dit niet willen verzorgen, is 

het bedoeling om zelf voor vervanging te zoeken. 

 

 


