Handbalvereniging AH van de Worp H.H.Z.D.
Opgericht 1 augustus 1966

Versie: 13062020.1
UPDATE:
Deze versie betreft een verdere update van de eerste versie 15052020.2
Wijzigingen/aanvullingen zijn in BLAUW weergegeven

Handbal tijdens Corona
Met ingang van week 21 (18 t/m 24 mei) zal er weer getraind worden op het handbalveld gelegen op het Sportpark
van vv Heino.

Dit document geeft richting aan het hervatten van de activiteiten. Deze richtlijnen zijn dwingend en onderhevig
aan voortschrijdende kennis en kunnen voortdurend aangepast worden. Kijk goed naar datum en tijd van dit
document.
NOC-NSF en NHV
•
•

Deze richtlijnen komen uit het Protocol verantwoord sporten dat we via de KNVB kregen van de
NOC*NSF: Protocol NOS*NSF .
Verder hebben we ook de NHV site als bron gebruikt: Protocol NHV

Coördinatie en organisatie
•
•

Evelien Meijerman is de tijdelijke Corona coördinator van onze vereniging. Zij wordt ondersteund door
de Technische commissie
Contact: hhzdtc@gmail.com

Algemeen:
•
•

Ouders bepalen zelf of spelers(sters) deelnemen aan de trainingen en laten dit weten aan de trainer.
Wij wijzen de kaderleden op hun grote verantwoordelijkheid. Als men zich niet aan de maatregelen van
de overheid, de NHV of HHZD kan of wil conformeren mag er geen training gegeven worden.

Trainers en begeleiders:
•
•
•
•

Houden zich aan het NHV Coronaprotocol voor trainers.
Bepalen of zij zelf training (in overleg met de Corona coördinator) willen en kunnen geven en maken dit
kenbaar bij hun team.
Gaan in overleg met hun team: Het moet duidelijk zijn dat er onder begeleiding getraind gaat worden.
Zonder begeleiding geen training.
Gaan voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of
dat een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); blijven op 1,5 meter
afstand van de kinderen en andere volwassenen.

Blijf thuis:
•
•

Als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Pas als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer sporten en naar buiten.
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•

Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat tot 14
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziekteverschijnselen kunnen ontstaan, moet er thuis
gebleven worden tot minimaal 14 dagen na het laatste contact.

Hygiëne:
•
•
•
•

Lees en hou je aan de Veiligheid- en hygiëneregels van de NHV.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Was voor en na je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 30 seconden.
Vermijd het aanraken van je gezicht.

Kleding/ omkleden en douchen:
•
•
•
•
•

Spelers/speelsters kleden zich thuis om en houden zich aan het NHV Coronaprotocol voor handballers.
Tassen kunnen langs het veld gelegd worden, hou 1,5 meter afstand.
Voor het betreden van het handbalveld is het verplicht je handen te ontsmetten met de aanwezige
ontsmettingsgel.
Er wordt op de accommodatie niet gedoucht.
Douche thuis direct na afloop van de training en was je handen goed.

Toegang sportpark en parkeren:
•
•
•

•
•
•

Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op de sportlocatie (en ga direct na de training
naar huis).
Kom zoveel mogelijk op de fiets.
Er wordt getraind op het handbalveld op het sportpark van de vv Heino. Toegang tot het sportpark mag
enkel via de hoofdingang. Zij plaatsen hun fiets in de fietsenstalling bij de schietvereniging De Treffers
(zie bijlage).
Bij het lopen of het terrein van de vv Heino houdt zoveel mogelijk rechts.
Hou afstand tussen de auto’s en/of fietsen.
Ouders hebben géén toegang tot het sportpark en houden zich aan NHV Coronaprotocol voor ouders.

Toegangscontrole:
•

Aangezien wij gebruik maken van het handbalveld gelegen op het terrein van de vv Heino dienen wij
rekening te houden elkaar. Geef elkaar de ruimte en houd je aan eventuele adviezen/aanwijzingen die
je krijgt van herkenbare Corona-diensten van vv Heino

Accommodatie:
•
•

Trainers ontvangen de speelsters op het handbalveld. Hou onderling afstand tussen spelers/speelsters
en de andere teams.
De overige (trainings-)velden zijn ingezaaid en mogen niet betreden worden.
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Containers en materialen:
•
•
•
•
•
•
•

Materialen van handbal liggen opgeslagen in de container welke bij het handbalveld staat opgesteld.
De deur van het container blijft open. (Besmettingsgevaar deurklink).
Er mag slechts één trainer/begeleider en eventueel een Corona-dienst tegelijk (met inachtneming van
1,5 meter) in de container aanwezig zijn.
Materialen en ballen worden na iedere training ontsmet.
Ontsmettings-gel zal aanwezig zijn.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de gezamenlijke bidons.
Maak zo min mogelijk gebruik van de ballenpomp en was de handen voor en na het gebruik.

Trainingen en trainingsschema:
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt gebruik gemaakt van een aangepast trainingsschema.
Aanvangsdatum is maandag 18 mei 2020.
Laatste training voor de jeugd is 25 juni 2020, aantal jeugdteams trainen tot en met 2e week juli
Trainingen voor de senioren lopen door tot en met tweede week van juli
Indien er pas vanaf september gebruik gemaakt kan worden van de sporthal zullen trainingen in week
33 weer opgestart worden
Er wordt getraind met de nieuwe teams voor het seizoen 2020/2021
De trainingen worden verkort, waardoor er tijd is om de veldbezetting veilig te wisselen.
Trainingsschema
Dag
Maandag

Begintijd
Eindtijd
Team
Trainer
17.00
17.55
E1 & D2
Eppie & Claudi
18.05
19.00
D1
Eppie & Claudi
19.10
20.05
C2
Eppie & Claudi
Dinsdag
17.00
17.55
C1
Eppie & Noah
18.05
19.00
B1
Eppie & Myrza
19.10
20.05
A1
Eppie & Myrza
20.15
21.45
DS1
Freddy Wolterink
Woensdag
16.00
16.55
F2/F3
Marin & Inge M.*
17.05
18.00
F1/E1
Marin & Inge M.*
18.10
19.05
D1/D2
Frans & Edwin
19.30
21.00
DS2
Eppie
Donderdag
17.15
18.10
C1/C2
Eppie & Evelien
18.20
19.15
B
Eppie & Merle/Iwan
19.25
20.20
A
Eppie & Merle/Iwan
***
20.00
21.30
DS1
Freddy Wolterink
*** Deze training start op het naast gelegen grasveld, vanaf 20.30 vervolg op het handbalveld
** Trainers kunnen afwijken bij verhindering
*
Op woensdag is Evelien Meijerman of Inge Groot Koerkamp extra aanwezig
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Calamiteiten:
•

•

•

Afhankelijk van de ernst van de calamiteit bel 112
Contactpersoon in geval van blessure/valpartij
o Inge Groot Koerkamp: 0647153109
o Iwan Huysmans: 0652786326
o Edwin van de Weerd: 0613581014
In geval er een AED of EHBO-middelen nodig zijn kunnen wij deze gebruiken van de vv Heino. AED is te
vinden bij de ingang van de voetbalkantine (zie bijlage)

Corona verantwoordelijke:
• Binnen de HHZD zijn de volgende Corona verantwoordelijken toegewezen:
o Eppie Bannink (Maandag, Dinsdag en Donderdag
o Edwin van de Weerd en Inge Groot Koerkamp (Woensdags)
o Myrza Roeke (trainingen DS1, dinsdags en donderdags)
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Leeftijdsgrenzen, hoeveelheid spelers/speelsters en speciale eisen:
•
•
•

•
•
•
•

Ouders mogen niet op het sportpark komen.
Voor alle trainingen geldt dat de ouders van de kinderen in de F en E-teams deze afleveren bij de
hoofdingang van de vv Heino aan de begeleiders van de handbaltraining.
Bij de start van de trainingen in week 21 worden alle teams verwelkomt bij de hoofdingang waarna we
gezamenlijk naar het handbalveld lopen. Van speelster D t/m A wordt verwacht dat ze volgende
trainingen zelfstandig en met inachtneming van de richtlijnen naar het handbalveld komen.
Bij het ophalen worden de kinderen weer bij de uitgang gebracht.
Per team maximaal 2 trainers/begeleiders op het sportpark.
13-jarigen doen in hun eigen team mee, het hele team valt dan onder de regels die gelden voor
kinderen vanaf 13 jaar, houdt 1,5 meter afstand.
Teams waarin speelsters meetrainen in de leeftijd tussen de 13 en 19 jaar houden onderling 1,5 meter
afstand.

Toiletgebruik:
•

Speelsters gaan voordat ze naar het sportpark vetrekken thuis naar het toilet. Op het sportpark is geen
toilet!!

•

Neem zelf extra ontsmettingsmiddelen en een eigen bidon mee.

Tip:

Leeftijdscategorie 19 jaar en ouder
•
•
•

Richtlijnen zoals in dit document beschreven welke van toepassing zijn op de leeftijdscategorie 13 t/m
18 jaar zijn ook van toepassing op de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder.
De algemene richtlijnen én de richtlijnen voor de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar, die beschreven zijn
in het Handbalspecifiek protocol gelden ook voor de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder.
Voor de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder geldt echter: Op één handbalveld zijn maximaal 14 spelers.

Veel plezier op het veld en blijf gezond.
Namens de Technische Commisie H.H.Z.D.
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Bijlage

