
  

 
Update: 29-09-2020 

Coronabeleid SV Schalkhaar Handbal 2020-2021 

Algemeen 
- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Zoek contact met je coach! 
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen 

duiden op een Corona-besmetting. 
- Schud geen handen! 
- Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen. 
- Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk 

voor de sportactiviteit (maximaal 20). 
 

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: personen die een gezamenlijk huishouden vormen. 

 
De accommodaties 

Algemeen:  
- Publiek is in sporthallen niet toegestaan.  
- De sportkantines zijn dicht.  
- Overal geldt een verplichte looproute (zie pijlen). 
- Vanwege de corona-maatregelen dienen alle bezoekers zich te registeren. We vragen je je 

naam en telefoonnummer op de daarvoor bestemde lijsten achter te laten, of je te 
registreren middels de QR-code. Dit zodat de GGD deze info in het geval van een besmetting 
kan gebruiken voor bron- en contactonderzoek. 

 
Onderstaande maatregel is gebaseerd op de maatregelen van de sporthal in Schalkhaar, de 
Westenberg. Voor onze andere thuisspeellocaties kunnen de maatregelen op kleine punten 
verschillen. Speel je een thuiswedstrijd in de Kroon, Keizerslanden of het hof van Salland? Check 
vooraf dan de maatregelen op de website of volg de aanwijzingen bij de sporthal zelf.  
 
Kleedkamers:  

- In de kleedkamers dienen personen ouder dan 18 jaar 1,5m afstand te houden. Voor hun 
geldt dan ook max. 8 personen per kleedkamer. Per wedstrijd zijn er voor senioren 2 
kleedkamers beschikbaar per team (kleedkamer 1 en 2 thuis-team, 3 en 4 uit-team) 
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Trainingen 
- Het advies is om zoveel mogelijk omgekleed richting de trainingen te komen en thuis te 

douchen.  
- Er geldt een maximum van 8 personen per kleedkamer. Wil je toch douchen? Dan 4 tegelijk 

omkleden, 4 tegelijk douchen. 
- Was voor en na de training je handen. 
- Let op de 1,5-meter afstandsregel.  
- Publiek is (voor alle leeftijdscategorieën) niet toegestaan bij trainingen.  

 

Wedstrijden 

Aankomst & Vertrek 

- Voor iedereen (begeleiders, coaches, ouders en spelers) boven de 13 jaar is een mondkapje 
dragen geadviseerd tijdens het rijden van en naar uitwedstrijden.  

- Bovenstaande geldt niet als er alleen mensen van eenzelfde huishouden in de auto zitten.  
- Per 3 kinderen/senioren, rijdt er 1 chauffeur. Zelfstandig rijden (per gezin) wordt onder de 

jeugd afgeraden, gezien publiek niet welkom is in de sporthal.  
 

Omkleden en Douchen 

- In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van 
elkaar (vuistregel: max. 8 personen per kleedkamer). 

- Iedereen komt omgekleed naar de uit- en thuiswedstrijden! 
- Je krijgt je eigen tenue (uit- en thuisshirt) in beheer. Wedstrijdkleding mag nadrukkelijk niet 

worden gebruikt tijdens de training. 
- Na uitwedstrijden douch je thuis. Zorg voor een trainingspak.  
- Bij thuiswedstrijden is thuis douchen het advies. Wil je toch douchen? Dan 4 tegelijk 

omkleden, 4 tegelijk douchen. 

De wedstrijd 

- Het is op het speelveld niet toegestaan om: 
o Een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting of bedanken, in een 

kring met het team). 
o Een clublied te zingen. 
o Overwinningsmomenten te vieren. 
o High-fives te geven. 

- Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe 
het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij 
dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat. 

- Na de rust wordt er niet van helft gewisseld! 
- Organiseer teambesprekingen op een locatie waarbij 1,5m afstand mogelijk is (bijv. hoek van 

het veld). 
- Zorg voor een eigen bidon en eventueel een handdoek.  
- Het beleid ten aanzien van de wisselbank is als volgt:  

o Reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar 
houden, ook op de reservebank. 
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o Stafleden van boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand houden van jeugdspelers 
(onder de 18 jaar), ook op de reservebank.  

o Jeugdspelers (onder de 18 jaar) hoeven geen 1,5m afstand te houden op de 
reservebank.  

Publiek 

- Publiek is op dit moment bij handbalwedstrijden niet toegestaan! 
- Coaches en rijders (alleen bij uitwedstrijden) vallen onder de begeleiding en zijn daarmee wel 

welkom in de sporthal.  
 
 

 


