
 

 

 

Coronaprotocol update H.V. Stormvogels 29-09-2021: 

 

Aankomende week start de zaalcompetitie. Vanaf 25 september zijn de maatregelen weer 

gewijzigd passen bij de huidige situatie en dus ook voor de handbal. In dit protocol staan de 

regels die vanaf die datum van toepassing zijn. Dit protocol is gebaseerd op het protocol 

verantwoord sporten van het NOC-NSF, de informatie vanuit NHV en sporthallen waar HV 

Stormvogels gebruikt van maakt. 

 

Basisregels  

De basisregels blijven van kracht, ook als je gevaccineerd bent!  

• Heb je corona gerelateerde klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk 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;  

• Was regelmatig je handen met water en zeep, juist ook voor of na de training of 

wedstrijd.  

• Hoest en nies in je elleboog.  

• Schud geen handen.  

 

1,5 meter  

De basisregel om verplicht 1,5 meter afstand te houden is veranderd in een dringend advies 

om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven.  

 

Gebruik kleedkamers en douches  

Is toegestaan. Het blijft echter verstandig om elkaar de ruimte te geven (zie advies 1,5 

meter).  

 

Toegang sportkantines 

Wij volgen de richtlijnen van de sportkantines van Sporthal de Els en Bouwmeester en -bij 

uitwedstrijden- die van andere sportkantines. Op dit moment is in sportkantines een 

coronatoegangsbewijs nodig voor het nuttigen van eten en drinken.  

 

  



 

 

 

Samen reizen  

De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd over het samen reizen in een auto 

naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak 

zelf de afweging wat wenselijk is.  

 

Publiek  

Bij amateurwedstrijden en trainingen is publiek toegestaan.  

 

Positief getest?  

Ben je positief getest? Meld dit dan direct aan het bestuur (info@hvstormvogels.nl ) en aan 

je trainer en coach. De GGD zal bron- en contactonderzoek doen en zal aangeven welke 

regels gelden voor contacten, zoals je teamgenoten.  

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 

minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige 

niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan trainingen en 

wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven 

zodra een van de corona gerelateerde klachten optreedt. Daarbij geldt: veiligheid staat 

voorop, neem je verantwoordelijkheid! Ben je meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de 

positief geteste speler geweest, dan is het dringende advies om in quarantaine te gaan voor 

de duur die de overheid voorschrijft.  

 

Wedstrijd kan niet doorgaan op advies van de GGD?  

Mochten er teams vanwege een advies van de GGD een wedstrijd niet kunnen spelen, dan 

graag overleg met de volgende TC-coördinatoren: Denice Steffens en of Saskia Westendorp. 

 


