
 

 

 

Coronaprotocol update H.V. Stormvogels 13-11-2021: 

 

Op vrijdagavond 12 november heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat er passende 
maatregelen nodig zijn vanwege het oplopende aantal besmettingen. De handbalcompetities 
kunnen binnen de huidige maatregelen doorgang vinden, dit alleen wel zonder publiek. 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, of je nu wel of niet gevaccineerd bent.!  

• Heb je corona gerelateerde klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. Ook 
als je al gevaccineerd bent. 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij 
gevaccineerd zijn. 

• 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. 

• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

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

• Hoest en nies in je eelboog.  

• Schud geen handen. Ook niet voor en na de wedstijd. 
 

Coronatoegangsbewijs (CBT) verplicht bij toegang sporthallen 

Bij het betreden van de sporthal voor zowel trainingen als bij wedstrijden dienen sporters 
vanaf 18 jaar in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs. Naast het CBT moet er een 
geldig identiteitsbewijs getoond worden. Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig 
moeten zijn hoeven geen CTB te tonen. Dit zijn trainers, coaches, leiders, scheidsrechters, 
zaaldiensten etc. Ook rijouders zijn hiervan uitgesloten. Wel is het advies om het aantal 
rijouders tot een minimum te beperken. Teven geeft het NHV echter het dringende advies 
aan verenigingen om van iedereen die de locatie bezoekt een coronatoegangsbewijs te 
vragen.  
 

☝ Sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training worden daarna bezoekers en moeten 

vanuit die hoedanigheid de sporthal verlaten. 

 

Publiek / bezoekers 

Het is niet toegestaan dat publiek aanwezig is bij sportwedstrijden en trainingen. Sporters die 

klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die 

hoedanigheid de sportaccommodatie verlaten 

 

 



 

Vervoer naar uitwedstrijden en/of trainingen 

Vervoer naar uitwedstrijden waarbij personen uit verschillende huishoudens bij elkaar 
in de auto zitten is toegestaan. Wel graag gezamenlijk afstemmen over het dragen van een 

mondkapje.  

In geval van rijouders die zorgen voor vervoer naar een wedstrijd zijn zij in dit geval 
functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen. Wel is het advies om het 

aantal rijouders tot een minimum te beperken. Het NHV geeft echter het dringende advies 
aan verenigingen om van iedereen die de locatie bezoekt een coronatoegangsbewijs te 

vragen.  

 

Gebruik kleedkamers en douches  

Deze zijn toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Uiteraard met inachtneming van de 
basismaatregelen. 
 

Sportkantine 

De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca. De sportkantine is toegankelijk 
op vertoon van het coronatoegangsbewijs. In de sportkantines gelden vaste zitplaatsen. De 
openingstijden zijn van 06.00 uur tot 20.00 uur. 
 

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 ivm een besmetting of 
onvoldoende spelers ivm het ingevoerde CBT?  

Mochten er teams vanwege een advies van de GGD een wedstrijd niet kunnen spelen of zijn 
er onvoldoende spelers ivm het ingevoerde CBT, dan graag overleg met de volgende TC-
coördinatoren: Denice Steffens en of Saskia Westendorp. 
 


