
 
 
 
Coronaprotocol HV Stormvogels Haaksbergen 
29 september 2020  

 
Het zaalhandbal seizoen 2020-2021 is weer begonnen, maar helaas zijn we nog steeds bezig met de impact van het 
Corona virus. Als HV Stormvogels willen wij ons zo goed mogelijk aan de maatregelen houden. Daardoor is 
onderstaand protocol van toepassing voor iedereen die op onze training/wedstrijd accommodaties komt  
(sporthal de Els en sporthal de Bouwmeester).  
 
Algemeen: 

o Heb je griep-of verkoudheidsklachten dan blijf je thuis 
o Vanaf 18 jaar houd je 1,5 m afstand 
o Was regelmatig je handen en maak gebruik van het aanwezige desinfectiemiddel 
o Nies in je elleboog 
o Ben je in oranje of rode gebieden geweest, dan blijf je 10 dagen thuis 
o Volg de aanwijzingen van de Corona coördinator op 
o Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet 
o Bij de entree van de binnensportaccommodaties is desinfectiemiddel aanwezig 
o De accommodaties zijn voorzien van duidelijke looproutes en aanwijzingen (volg deze op). 
o Voor de toiletten zijn desinfecterende middelen beschikbaar op iedere locatie. De toiletten dienen ná ieder 

gebruik te worden gedesinfecteerd door de gebruiker zelf. 
o De spelmaterialen moeten na elke les/training schoongemaakt of gedesinfecteerd worden.  
o Omdat we een beperkt gebruik hebben qua aantal personen per kleedkamers/douches adviseren wij dat ieder 

team binnen 10 minuten na de wedstrijd gaat douchen en de kleedkamers verlaat zodat er ruimte is voor 
nieuwe teams.  

 
Trainers/coaches: 
Wij verwachten van onze trainers/coaches dat ze erop toe willen zien dat men zich houdt aan de voorgestelde 
maatregelen. Attendeer uw (trainings)team op de maatregelen. Voor trainers geldt dat ze voor elke training een 
presentie lijst bijhouden. 
 
Vervoer wedstrijden: 
Het advies vanuit het RIVM is dat chauffeurs en passagiers/spelers (vanaf 13 jaar) een mondkapje dragen in de auto. 
Wij als HV Stormvogels pakken dit vereniging breed op, wij adviseren dringend  iedereen vanaf 13 jaar om een 
mondkapje te dragen in de auto.  
In zijn algemeenheid geldt: houd rekening met minimaal aantal chauffeurs bij uitwedstrijden! 
 
Wedstrijdtafel: 

o De tijdwaarnemer en wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand  
van elkaar te bewaren.  

o Bij onze jeugd + recreanten teams worden en 2 mensen ingepland voor de wedstrijdtafel.  
Let op:  1 iemand moet bij de ingang van de sporthal gaan staan en bezoekers registreren (naam, e-mail etc.). 
De andere persoon kan de wedstrijd in de gaten houden.  

o Bij onze seniorenteams (dames 1,2, Heren 1) worden er 3 mensen ingepland voor de wedstrijdtafel.  
Let op: 2 mensen aan de wedstrijdtafel (1,5-meter uit elkaar). 1 iemand bij de ingang van de sporthal om 
bezoekers te registreren (naam, e-mail etc.) 

 
Voor de wedstrijd: 

o Gedurende warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel  
te respecteren. 

o Wij adviseren voor, tijdens en na de wedstrijd alleen spelers en scheidsrechters op het veld  
aanwezig te laten zijn. 

o Wanneer wij als Stormvogels door Corona omstandigheden NIET kunnen spelen, geef dit dan door aan  
Anne van den Berg  

 



Tijdens de wedstrijd: 
o Bij de begroeting houd zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.  
o Beide teamverantwoordelijkheden melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s).  

Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.  
o Het is verboden in de publieke ruimte of in besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het 

is daarom niet toegestaan om een yel, aanmoedigingskreet, overwinningsmomenten (high fives) uit te voeren.   
o Iedere speler neemt zijn/haar eigen bidon mee ! 
o Op de wisselbank en in de wisselzone hanteren wij de 1,5 meter afstand regel  

vanaf de A jeugd leeftijd. Zorg er voor dat er genoeg banken staan zodat er afstand kan worden gecreëerd.   
o Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk 1,5-meter afstand te waarborgen tot spelers. 
o Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.  
o Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal 

of de bal te ontsmetten.  
o Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te 

spelen. Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede 
helft te desinfecteren.  

o Ben je geblesseerd? Dan neem je plaats op de tribune 
 
Na de wedstrijd: 

o Schud geen handen tijdens het bedanken, wel kan je elkaar bedanken met de een gebalde vuist/elle 
boog/voet. 

o Was en/of desinfecteer je handen direct na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.  
 
Publiek/Toeschouwers: 

o Publiek tijdens wedstrijden is NIET toegestaan 
 
Sporthallen in Haaksbergen 
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot 
elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers, douches en in de kantines. In de praktijk betekent dit dat er slechts 
een klein aantal volwassenen tegelijk gebruik kan maken van kleedkamers en douches. 
 
Sporthal de Els 

o In de kleedkamers aan de linkerzijde (thuisteam) in de sporthal mogen maximaal 9 personen tegelijk aanwezig 
zijn. Tassen meenemen naar de zaal, zodat het volgende team er in kan. 

o In de kleedkamers aan de rechterzijde(uitteam) in de sporthal mogen maximaal 7 personen tegelijk aanwezig 
zijn. Tassen meenemen naar de zaal, zodat het volgende team er in kan. 

o Via bestickering is aangegeven waar men kan zitten zodat de 1,5 meter kan worden gewaarborgd.  
o Douches: maximaal 4 personen mogen tegelijk gebruik maken van de douches met inachtneming van de  

1,5 meter afstand. 
o Sportkantine is gesloten 

 
Sporthal de Bouwmeester 

o Per kleedkamer mogen maximaal 9 personen tegelijk aanwezig zijn. 
o Douches: Maximaal 9 personen mogen tegelijk gebruik maken van de douches. 
o BELANGRIJK: Omdat de tribune in de sportzaal ligt wordt dit als 1 eenheid gezien. Dat betekent dat maximaal 

100 personen zich mogen bevinden in de sporthal. Daaronder vallen sporters, begeleiding én publiek.  
Daarom adviseren wij om zo min mogelijk publiek toe te laten.  

o Sportkantine is gesloten 


