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Haarle, 1 mei 2020 

 

 

Beste (ouders van) leden van HV Haarle, train(st)ers en vrijwilligers, 

 

Het zijn rare tijden. Op 12 maart moesten we per direct alle handbalactiviteiten stoppen. Wanneer we weer 

wedstrijden kunnen spelen is onduidelijk. Er staan nog een paar Beach wedstrijden gepland in juni, maar 

het zal ons niet verbazen als deze ook afgelast gaan worden. Toch zijn we blij dat op 21 april is besloten dat 

kinderen tot en met 18 jaar in Nederland weer onder voorwaarden mogen trainen.  

 

Afgelopen week zijn wij binnen de vereniging druk geweest om dit te gaan organiseren. Daarnaast moesten 

we wachten op richtlijnen van de NHV (handbalbond) en de gemeente Hellendoorn.  

 

Wat betekent dit voor Handbalvereniging Haarle? 

Handbalvereniging Haarle start de trainingen weer op met ingang van 6 mei voor alle leden tot en met 18 

jaar, met uitzondering van de F en H-jeugd. Voor de leden in de F en H leeftijd hebben wij tot op dit 

moment geen geschikte invulling kunnen vinden.  

 

Conform de richtlijnen kunnen we geen gebruik maken van de sporthal en zullen alle trainingen 

plaatsvinden op de Plakke.  

 

Trainen met welk team? 

In goed overleg met de Jeugdcommissie en de Technische Commissie heeft het bestuur besloten om te 

gaan starten met de nieuwe teams voor het seizoen 2020-2021. De indeling is te vinden op het kopje 

‘nieuws’ op de website www.handbalhaarle.nl. De trainingstijden zijn als volgt:  

 

Dag Tijdstip Veld 1 Veld 2 

Dinsdag 17.45-18.45 E2   

 18.00-18.45  C1 

 19.00-19.45 A1/B1 A1/B1 

Donderdag 18.00-18.45 E1/D1 C1 

 19.00-19.45 A1/B1 A1/B1 

 

Afgemelde leden 

Jeugdleden die dit seizoen nog even mee willen trainen maar zich hebben afgemeld voor het seizoen 2020-

2021 kunnen zich melden bij de Technische Commissie (tc.hvhaarle@gmail.com). Zij zullen bepalen bij 

welk team ze mee kunnen trainen.  

 
Jeugdlid ingedeeld in seniorenteam 

Leden die momenteel jonger zijn dan 19 jaar, maar ingedeeld zijn in een seniorenteam kunnen aansluiten 

bij A1. 

 

  

http://www.handbalhaarle.nl/
mailto:tc.hvhaarle@gmail.com
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Niet-leden 

Kinderen (die geboren zijn in de jaren 2002 tot en met 2011) die geen lid zijn, mogen ook aansluiten bij de 

trainingen. Ook voor hen geldt dat we graag zien dat ze zich melden bij de Technische Commissie 

(tc.hvhaarle@gmail.com), zodat er overzicht blijft wie er aanwezig is bij een training. 

 

Protocol verantwoord kinderen  

De VSG (Vereniging Sport Gemeenten) heeft samen met NOC*NSF en de sportbonden een protocol 

gemaakt. Dit protocol is te vinden op deze website. Dit protocol past binnen de kaders van het 

kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. Naast dit protocol heeft de NHV (handbalbond) ook een 

aanvullend protocol omschreven voor jeugd in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. Dit protocol is te 

vinden op de website www.handbal.nl. We zullen de richtlijnen van de NHV in de gaten blijven houden. Als 

bijlage bij deze brief zijn de protocollen en de posters die voor u belangrijk zijn meegestuurd. 

 

Samengevat bestaan de protocollen uit meerdere onderdelen. De hoofdpunten die belangrijk zijn voor 

jullie zijn de volgende: 

 

Algemeen 

 Gezond verstand blijven gebruiken 

 Als je milde symptomen hebt, blijf je thuis (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts) 

 Je blijft ook thuis als een gezinslid koorts en/of benauwdheidsklachten heeft 

 Je blijft thuis als een gezinslid positief getest is op het coronavirus 

 Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

 Alle activiteiten vinden plaats op de Plakke 

 Was voor en na afloop van de training thuis je handen met water en zeep (minimaal 20 seconden) 

 Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen 

 Sporthal blijft dicht 

o douchen doe je thuis  

o het toilet is voor, tijdens en na de training niet beschikbaar 

 Speelsters zijn maximaal 5 minuten ( in tegenstelling tot het protocol waar gesproken wordt over 

10 of 15 minuten) voor aanvang van de training aanwezig in hun sportkleding en vertrekken direct 

na de training richting huis 

o Fietsen plaatsen in de fietsenstalling  

o Verzamelen op de parkeerplaats (> 13 jaar op 1,5 meter afstand van elkaar) 

o De looproute is éénrichting aangegeven en is aangegeven met bebording 

o Na de training gaan we via de beweegtuin terug naar de parkeerplaats of fietsenstalling 

 Geen ouders of toeschouwers langs de kant, kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar de 

Plakke. Ouders die hun dochter afzetten of ophalen blijven in de auto. 

 Trainen is vrijwillig, maar meld je wel af bij de trainer als je niet komt 

 Neem je eigen bidon, gevuld met drinken mee 

  

https://sportengemeenten.nl/openstelling-sport-kinderen-t-m-12-jaar-en-jongeren-t-m-18-jaar/
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Aanvulling jeugd van 13 t/m 18 jaar (C t/m A jeugd) 

 Onderlinge afstand is minimaal 1,5 meter 

 De bal mag overgespeeld worden, maar niet afgegeven van hand tot hand 

 Iedere speelster krijgt een eigen ‘leen’bal mee naar huis. Iedereen gebruikt zoveel mogelijk haar 

eigen bal, die thuis na iedere training gereinigd wordt. Na afloop van het seizoen moet de bal weer 

ingeleverd worden. 

 Trainingsmaterialen worden alleen door een trainer (met handschoenen) aangeraakt 

 Wanneer regels door een speelster niet wordt nageleefd, wordt zij naar huis gestuurd 

 

Ouders of verzorgers  

 Informeer uw dochter regelmatig over de veiligheid- en hygiëneregels en zorg dat ze de 

aanwijzingen van de begeleiders opvolgen. 

 Reis alleen met kinderen uit uw eigen huishouden naar de Plakke en neem geen andere kinderen 

mee. 

 Als uw dochter na afloop van de training ophaalt met de auto, blijft u in de auto wachten. Als u met 

de fiets komt, blijft u op 1,5 meter afstand van andere personen. 

 

Train(st)ers en begeleid(st)ers 

 Onderlinge afstand tot de speelsters en andere begeleiders is minimaal 1,5 meter 

 Draag je eigen handschoenen bij het aanraken van materialen (bijv. pionnen) 

 Maak voorafgaand aan de training de regels nogmaals duidelijk aan de kinderen en wijs ze op het 

belang van handen wassen 

 Maak na afloop de gebruikte materialen schoon 

 Was je handen en desinfecteer na iedere training 

 Tijdens de training ben je coronacoördinator. Draag daarvoor een speciaal hesje. 

 

Sporthal, de Plakke en materialen 

De sporthal blijft te allen tijde gesloten. Douchen en naar het toilet gaan is dus niet mogelijk. 

 

Wij zullen een bord plaatsen met daarop de veiligheid- en hygiëneregels. De ballen en andere materialen 

liggen in de buitenopslagplaats ‘t Spieker achter de sporthal. Wij zorgen voor voldoende 

desinfecteermiddelen voor de trainers, om je handen te reinigen. Ook zorgen wij voor handschoenen voor 

de trainers. Gebruikte materialen kunnen afgewassen worden met water en zeep wat ook aanwezig is in de 

buitenopslagplaats. Om besmetting tegen te gaan komt alleen de trainer in de buitenopslagplaats om de 

materialen op te halen en zal ze na gebruik reinigen en weer terugleggen.  

 

Schoeisel 

De Plakke heeft net een onderhoudsbeurt gehad. Het is beter is dat je op kunstgras gepast schoeisel draagt 

(kunstgrasschoenen). Bij het dragen van niet geschikte schoenen is de kans op een blessure hoger. Houdt 

hier rekening mee. 
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Wat mag nog niet? 

19 jaar of ouder 

Helaas is het nog niet mogelijk voor leden die 19 jaar of ouder zijn om de trainingen ook op te starten. Wel 

mag je in kleine groepjes (maximaal 2 personen) gezamenlijk met 1,5 meter afstand sporten in de 

buitenlucht. Het is belangrijk dat je als basis 5 km kan hardlopen voordat we met het nieuwe seizoen 

beginnen. Op social media wordt regelmatig op de pagina van ‘Handbal Nederland’ trainingen geplaatst. 

Het is een leuk initiatief en je kunt hier vanuit huis goed aan meedoen. 

 

Overige verenigingsactiviteiten 

Ook alle andere verenigingsactiviteiten en fysieke vergaderingen en overleggen zijn nu nog niet toegestaan. 

We vinden het fijn om te zien dat ook binnen onze vereniging optimaal gebruik wordt gemaakt van digitale 

middelen. Op deze manier kunnen we onze vereniging toch op afstand organiseren. Toch is dit niet altijd 

ideaal en zeker niet als je nieuwe ideeën wil opstarten. Daardoor moeten we wel constateren dat we onze 

planningen moeten bijstellen. Wij hopen op begrip hiervoor. 

 

Trainen voor Beachhandball 

Als bestuur hebben we besloten dat we onder de huidige maatregelen het trainen voor Beachhandball niet 

is toegestaan. Kinderen mogen niet samen vervoerd worden en ouders mogen niet langs de kant blijven 

staan. Voor de jeugd tot en met 12 jaar betekent dit dat er te veel vervoersbewegingen zijn. Voor de jeugd 

van 13 tot en met 18 jaar is 1,5 meter afstand houden op een Beachveld niet mogelijk. 

 

Contactpersoon 

Tijdens de trainingen zijn de trainers/begeleiders coronacoördinator. Ze zijn ook duidelijk te herkennen met 

een speciaal hesje. Namens het bestuur is Ingrid Willems coronacoördinator. Zij is per mail te bereiken: 

secretariaat.hvhaarle@gmail.com. 

 

Houd je aan de regels 

We zijn blij dat we onze activiteiten weer iets kunnen opstarten, dit kan alleen als iedereen zich aan de 

regels houdt. De gemeente kan “de Plakke” sluiten, als we ons niet aan de regels houden.  

 

Tot slot 

Mochten jullie vragen hebben hierover kun je altijd bij de Technische Commissie, je trainer of het bestuur 

terecht.  

 

Blijf gezond! 

Met vriendelijke handbalgroeten, 

Bestuur HV Haarle 

 

Bijlagen:  

 Posters voor de sporter, de ouders en voor trainers 

 Aanvullend protocol 13 t/m 18 jaar 

 Protocol verantwoord sporten 

mailto:secretariaat.hvhaarle@gmail.com

