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Coronaprotocol  

Handbalvereniging 100%Haarle 
Algemeen 

 Blijf thuis bij klachten 
 Thuis handen wassen 
 Eigen bidon 
 Houdt 1,5 meter afstand 
 Vermijd drukte 
 Schreeuwen/juichen/high-fives is in en 

buiten het veld niet toegestaan 

Is er bij jou corona vastgesteld? 

 Meld dit direct bij corona-coördinator van je 
team (coach, leider of trainer) 

 Ga in quarantaine; je bezoekt in ieder geval 
geen enkele handbalactiviteit 

 Werk volledig mee aan bron- en 
contactonderzoek 

De Veldkamp - accommodatie 

 Volg de looprichting 
 Desinfecteer je handen bij de ingang 
 Registratie bezoek kantine verplicht 
 Voor en na eigen wedstrijd niet toegestaan 

om als publiek plaats te nemen 

Kleedkamer 

 Zo laat mogelijk omkleden 
 Douchen toegestaan 
 Maximaal 7 personen mag in één 

kleedkamer (A-jeugd en ouder)  
 Per team zijn 2 kleedruimtes beschikbaar 
 Geen spullen achterlaten in de kleedruimte, 

alles meenemen naar de zaal (alle teams) 

Trainingen 

 Trainer is corona-coördinator en draagt 
hiervoor een speciaal hesje 

 Trainer houdt 1,5 meter afstand 
 Voor de training (incl. warming up), in 

rustmomenten en na de training 1,5 meter 
afstand 

 
 
 
 
 
 

 
Wedstrijden in Sporthal “De Veldkamp:” 

 Zo laat mogelijk aanwezig, in wedstrijdtenue 
 Wel begroeting, geen yell 
 Coach houdt 1,5 meter afstand en blijft de 

hele wedstrijd zitten 
 Geen helftwissel 
 Bal in het gezicht; desinfecteren van bal 
 Blessurebehandeling; alleen indien écht 

nodig, is er fysiek contact 
 Geen koffieverkoop en kantine is gesloten 
 Hoesten of spugen naar de tegenstander of 

scheidsrechter betekend diskwalificatie 
 Scheidsrechter kan besluiten tot aanvullende 

maatregelen 
 Warming up achter het veld (bij de 

materialen) of op het veld, als er voldoende 
tijd is 

Voor ouders / gezinsleden / toeschouwers 

 Informeer je kinderen over de regels 
 Geen toeschouwers toegestaan bij 

trainingen en thuiswedstrijden 
 Ouder met koffiedienst is corona-

coördinator en draagt hiervoor een speciaal 
hesje  

 In de Veldkamp is, naast de ‘kids’tribune 
(<18 jaar) plek voor 36 bezoekers van de 
thuispartij 

 Kom zo laat mogelijk en ga direct na de 
wedstrijd weer weg 

 U krijgt een plek toegewezen en blijft de 
hele wedstrijd zitten. Let op: vol = vol 

 Kinderen van 13 tot en met 17 jaar mogen 
alleen plaatsnemen op de ‘kids’tribune 

 Kinderen tot en met 12 jaar mogen op alle 
tribunes plaatsnemen 

 Chauffeurs van de jeugdteams van de 
tegenpartij worden gezien als begeleiding en 
mogen  plaatsnemen op de tribune 

Mondkapjes 

 Vervoer bij uitwedstrijden; mondkapje 
verplicht voor alle inzittenden (>12 jaar) 

 Als je voor langere tijd op de spelersbank zit, 
is het advies om ook dan een mondkapje te 
dragen 

 Coach hoeft tijdens het coachen geen 
mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te 
blijven bij aanwijzingen 


