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Handbalvereniging S.V.M. Munstergeleen 

 
 
Protocol Handballen Corona-Voorschriften 
 

 
1. Basis regels 

  

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

 ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;  

 was vaak je handen;  

 vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits; 

 HVSVM houdt zich aan de door het RIVM opgestelde richtlijnen, deze worden 
hieronder verder uitgewerkt; 

 
2. Voor iedereen geldt: blijf thuis als:  

 

 je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

 iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;  

 iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 
worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze 
persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);  

 je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;  

 zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij 
het nieuwe coronavirus is vastgesteld.  

 
3 Looproute naar & in de Sporthal 

 
 Zowel buiten als in het gebouw wordt gebruik gemaakt van een speciale routing. Zie 

plattegrond  

 de routing is dusdanig bepaalt dat sporters elkaar zo min mogelijk kruisen en 
waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan blijven;  

 de routing, entree/binnenkomst en uitgang zijn goed zichtbaar;  

 op verschillende plaatsen zijn 1,5 meter zones en bewegwijzering aangebracht;  

 bij binnenkomst van de sporthal wordt desinfecterende handgel aangeboden. En 
worden de hygiëneregels zichtbaar en goed leesbaar opgehangen;  

 sporters dienen buiten te wachten en worden niet voor de gereserveerde tijd naar 
binnen gelaten. Tenzij het groepen/teams betreft van de desbetreffende 
gebruiker. De gebruiker zorgt dan zelf voor het binnen laten van de leden;  

 na gebruik wordt iedereen verzocht om de accommodatie direct te verlaten; 

 ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen dienen buiten op de 
parkeerplaats te wachten,  dus niet in de hal. 
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4 Algemene afspraken voor de trainers/coaches: 
 

 Voor HVSVM geldt dat iedere sporter zich dient aan te melden (en afmelden bij afwezigheid) 
voor elke training/wedstrijd via groepsapp team (coach/trainer registreert). Dit is tevens de 
gezondheidscheck, je mag alleen komen als je klachtenvrij bent). HVSVM is verplicht om 
bij sporters en vrijwilligers (trainers, leiders, begeleiders) een nauwkeurige gezondheidscheck 
te houden. Het is de eigen verantwoordelijk van de gebruiker om dit ter plekke te organiseren; 
De GGD kan deze gegevens gebruiken voor het contactonderzoek indien nodig; 

 De coach/trainer controleert voor aanvang of het aantal personen correspondeert met het 
aantal aangemelde personen;  

 van belang is dat HVSVM bekend is met de identiteit van de sporters van de diverse teams en 
hier een registratie van bijhoudt (advies is om deze gegevens 4 weken te bewaren), dit 
betekent dus dat er geen extra spelers kunnen meedoen, zonder dat ze aangemeld zijn;  

 teamsport en contactsport: Tijdens de trainingen en (oefen)wedstrijden kan de 1,5 meter 
onderlinge afstand losgelaten worden, maar daarbuiten wordt de onderlinge afstand van 1,5 
meter aangehouden. De rationale is uiteraard dat de besmettingskans ook afhankelijk is van 
de duur van het contact. In dat kader wordt tevens geadviseerd om tijdens de trainingen nog 
steeds, zoveel als mogelijk, te trainen met minimaal 1,5 meter onderlinge afstand;  

 deze afstandsbeperking geldt in zijn algemeenheid niet voor kinderen tot 18 jaar. Wel moeten 
kinderen ouder dan 12 jaar 1,5 meter afstand tot hun begeleiders in acht nemen. Het afstand 
houden is een verantwoordelijkheid van sporters en begeleiders zelf;  

 het is de bedoeling dat er zo veel mogelijk in dezelfde groepssamenstelling gesport zal 
worden en roosters worden tijdig vastgelegd, en middels de aan of afmelding op de 
groepsapp wordt bijgehouden wie wanneer sportte. Dit met het oog op het vergemakkelijken 
van contactonderzoek bij besmetting.  
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 voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is 
dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);  

 bij gebruik van sportmateriaal en/of sporttoestellen dient voorkomen te worden dan er een 
overdracht van het virus plaats kan vinden. Sporttoestellen dienen minimaal 1,5 meter uit 
elkaar te staan en het sportmateriaal wordt gedesinfecteerd na gebruik. Iedereen dient zo veel 
mogelijk zijn eigen handbal te gebruiken. De handbal die door meerdere sporters wordt 
gebruikt dient voor en na gebruik gedesinfecteerd te worden.  

 wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag 
publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten 
houden; Ouders van kinderen (basisschool) mogen alleen bij trainingen aanwezig zijn 
als de tribune open is / niet in de zaal en met respect van de afstandsregels. De ouders 
van de oudere kinderen wachten buiten. 

 gebruikers dienen na de definitieve planning en toegekende dagen/tijden de toegangsregels 
en gebruikersinstructies op te volgen (inclusief vereiste gezondheidscheck vooraf, afstand 
houden en het opvolgen van hygiënische maatregelen).  

 Desinfecteer materiaal dat gebruikt is;  

 Spuug en/of bloed dient men direct zelf op te ruimen; (water en zeep in een flacon is 
raadzaam om direct te verdunnen)  

 Gebruik zo veel mogelijk eigen sport en spel materiaal; Iedereen gebruikt zoveel mogelijk 
zijn eigen bal, bal wordt thuis mbv een desinfectiedoekje gepoetst 

 Bij voorkeur houdt alleen de trainer materialen vast, bij gebruik van latex handschoenen is 
desinfectie van materiaal niet nodig 

 
 

5 Sporters: algemene veiligheid en hygiëne voor, tijdens en na het sporten 
 

 Voor HVSVM geldt dat iedere sporter zich dient aan te melden (en afmelden bij afwezigheid) 
voor elke training/wedstrijd via groepsapp team (coach/trainer registreert). Dit is tevens de 
gezondheidscheck, je mag alleen komen als je klachtenvrij bent). HVSVM is verplicht om 
bij sporters en vrijwilligers (trainers, leiders, begeleiders) een nauwkeurige gezondheidscheck 
te houden. Het is de eigen verantwoordelijk van de gebruiker om dit ter plekke te organiseren; 
De GGD kan deze gegevens gebruiken voor het contactonderzoek indien nodig; 

 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: dit geldt voor iedereen;  

 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. Er zijn een beperkt aantal toiletten 
open voor noodgevallen/indien nodig;  

 was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de sportlocatie;  

 vermijd het aanraken van je gezicht;   

 schud geen handen;  

 vermijd druktes;  

 Douchen: 
o Trainingen: douche thuis en kom naar de sporthal met je sportkleren al aan;  
o Wedstrijden: douchen voor (uit)team toegestaan, mits 1,5 m wordt gerespecteerd 

- houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); . 
o Voor jeugd basisschool is deze afstand tot trainers niet verplicht,  
o voor oudere jeugd en senioren: zoveel mogelijk respecteren (uitzonderingen 

toegelaten, alleen op trainingsveld)) 

 houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 
huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18 jaar en tijdens sportactiviteiten. Bij 
andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand;  

 kom NIET eerder dan de trainingstijd naar de sporthal; max. 10 minuten voor aanvang van 
de training; 

 de beheerder zal de deur op de gereserveerde tijd openen op de sportlocatie;  

 ga direct na de sportactiviteit naar huis;   
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 Er zal tijdig gestopt worden met de training indien twee verschillende gebruikers elkaar 
opvolgen. Hierdoor kunnen eventuele toestellen (extra) te gereinigd en/of gedesinfecteerd 
worden; Dus tijdig stoppen met trainen, en niet voor aanvang van de training de zaal 
betreden 

 alleen groep(en) gebruikers die op de vastgestelde bloktijd in de sportruimte aanwezig mogen 
zijn, zijn welkom in de sporthal;  

 
6 EHBO 

 

 Aanpassing eerste benadering slachtoffer:  

o Raak het hoofd van het slachtoffer NIET aan.  

o Voor het vaststellen van een normale ademhaling komen “luisteren” en “voelen” te 
vervallen. De hulpverlener dient de ademhaling alleen te beoordelen door te kijken. 
Controleer de ademhaling NIET door te luisteren en te voelen. De hulpverlener dient 
ook NIET de luchtweg te openen voor het beoordelen van de ademhaling.  

 

 Aanpassing basale reanimatie Slachtoffer ZONDER duidelijke of bewezen COVID-19 
besmetting:  

o Start met ononderbroken thoraxcompressies en gebruik de AED.  

o Geef GEEN mond-op-mond/masker beademing.  

 

 Slachtoffer MET bewezen of veronderstelde 1 COVID-19 besmetting  

o Gebruik de AED, maar geef GEEN thoraxcompressies en GEEN mond-op-
mond/masker beademing.  

 

 De basale reanimatie bij kinderen is onveranderd. Dit geldt voor kinderen TOT de puberteit. 
Een inschatting of het slachtoffer een kind betreft of een puber dient door de hulpverlener 
gemaakt te worden, dit is niet direct aan een specifieke leeftijd te koppelen. 

 


