Protocol trainers, coaches &
teammanagers (28-09-2020)

Handbalvereniging HVZ/Vivendi

Tijdens trainingen
●

desinfectie en gezondheidscheck. Zorg ervoor dat bij de ingang van de sporthal
een tafel staat met desinfectiemateriaal, een temperatuurmeter en een
algemene vragenlijst.
Tijdens trainingen is de trainer verantwoordelijk voor de gezondheidscheck van
spelers en staf, bestaande uit de algemene vragenlijst en het opmeten van de
temperatuur. Zorg er tevens voor dat iedereen zijn/haar handen desinfecteert
met de desinfectans in de flacons.

Mochten er enige twijfels- of klachten zijn, mogen de spelers en/of toeschouwers de
accommodatie niet betreden!
●

ventilatie. Tijdens trainingen zoveel mogelijk de nooduitgangen in de zaal
openzetten voor ventilatie (in ieder geval de nooduitgang bij de materialen);

Tijdens wedstrijden
Voor de wedstrijd:
●

aanvangstijd. Het advies is om niet langer dan nodig, voorafgaand aan de
wedstrijd, aanwezig te zijn in de sporthal.

●

desinfectie en gezondheidscheck. Zorg ervoor dat bij de ingang van de sporthal
een tafel staat met desinfectiemateriaal, een temperatuurmeter en een
algemene vragenlijst.
Tijdens wedstrijden is de coach/teammanager verantwoordelijk voor de
gezondheidscheck van spelers en staf, bestaande uit de algemene vragenlijst en
het opmeten van de temperatuur. Zorg er tevens voor dat iedereen zijn/haar
handen desinfecteert met de desinfectans in de flacons.
De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de
veiligheidsregels.

Mochten er enige twijfels- of klachten zijn, mogen de spelers en staf de accommodatie
niet betreden!
●

ventilatie. Tijdens wedstrijden in de zaal, de nooduitgang openzetten bij de
materialen en boven de nooduitgangdeuren bij de tribune en in de kantine open
zetten (mits het weer dit toelaat).

●

kleedkamerindeling. Bij binnenkomst in de sporthal hangt er een
kleedkamerindeling (voor trainingen en wedstrijden). Alle seniorenteams hebben
de beschikking over twee kleedkamers.

●

afstand in de kleedkamer. Het advies is om zoveel mogelijk in sportkleding naar
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de sporthal te komen en thuis te douchen.
In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te
bewaren van elkaar.
Bij de kinderen zijn max. 2 begeleiders en/of ouders aanwezig om te helpen met
omkleden.
●

teambespreking. Voor de senioren geldt doorgaans dat de kleedruimte te klein is
om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben. Het advies is
daarom om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte is om de
1,5 meter afstand te waarborgen, bijvoorbeeld op het speelveld.

●

warming-up. Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om
zoveel mogelijk de 1,5 meter afstands-regel te respecteren.
De mogelijkheid bestaat om in de gang warm te lopen, maar blijf aan je eigen
helft en loop niet voor de ingang en trap langs.

Tijdens de wedstrijd:
●

begroeting. Bij de begroeting
worden geen handen geschud.

houdt

zoveel

mogelijk

afstand.

●

afstand. Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat,
mag deze tijdelijk losgelaten worden.
Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde
contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens
een wissel.

●

wisselzone. Tijdens wedstrijden dienen 3 (wissel)banken per team beschikbaar te
zijn, zodat voldoende afstand kan worden bewaard.

●

bal in gezicht. wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, is het advies om
het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.

●

verzorging in het veld. Bij een geblesseerde speler is het advies om op afstand te
vragen hoe het met de persoon gaat. Het advies is om de persoon niet te helpen
bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.

●

schreeuwen en zingen. Het is verboden om in de sporthal in groepsverband te
zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
● Een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een
kring met het team).
● Een clublied te zingen.
● Overwinningsmomenten te vieren.
● High fives te geven.
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Er

●

wisselen speelhelft. Advies is om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te
spelen.

Na de wedstrijd:
●

afstand. Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van
elkaar.

●

kleedkamer en douchen. In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder
1,5 meter afstand te bewaren van elkaar. Ook tijdens het douchen dient er
afstand bewaard te worden. Dit houdt in dat er slechts 6 personen tegelijk
kunnen douchen.
Bij de kinderen zijn max. 2 begeleiders en/of coaches aanwezig om te helpen
met omkleden.

●

na omkleden/douchten. Verlaat na het omkleden en/of douchen direct de
sporthal.

●

desinfectie. Bij het verlaten van de sporthal graag de handen opnieuw
desinfecteren.

Thuiswedstrijden/trainingen:
●

tribune/kantine. De sportkantine is gesloten, toeschouwers zijn niet toegestaan.

●

chauffeurs. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen
chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien
en mogen dus niet blijven kijken. Indien de reistijd van en naar de sporthal
langer is dan 45 minuten wordt er door ons een uitzondering gemaakt, deze
ouders vallen onder de norm voor de tegenpartij en mogen blijven kijken naar de
wedstrijd/training.

Uitwedstrijden:
●

mondkapje. Vanaf 13 jaar: draag een mondkapje wanneer personen buiten je
huishouden in één vervoermiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij
uitwedstrijden.

●

benodigde chauffeurs. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de
benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel
voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Voor de jongere jeugd:
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●

Advies is om de kinderen in sportkleding naar de toernooi te laten komen, in de
kleedkamer zijn max. 2 begeleiders en/of coaches aanwezig, laat de kinderen
ook zoveel mogelijk thuis douchen.

Wedstrijden afgelasten en/of verplaatsen
Besmet, en wat nu?
●

Als iemand van de vereniging positief wordt getest of in afwachting is op een test
uitslag, ook van de thuissituatie, op het coronavirus dan gelden op dat moment
geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent:
o Deze persoon blijft thuis;
o Richtlijnen van de GGD opvolgen;
o GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek.

●

Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te
gaan is het dringende advies dit ook op te volgen!

●

Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet
deel aan trainingen en wedstrijden.

●

Komt het team in de problemen, omdat meerdere spelers in quarantaine moeten
waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, dan geldt deze
procedure.
Neem deze procedure goed door. Hierin wordt duidelijk beschreven wat de
gevolgen zijn voor het afgelasten van wedstrijden in de breedtesport (alle
jeugdteams en midweek) en wedstrijden in de wedstrijdsport (Dames 1 en 2).
Wedstrijden in de wedstrijdsport moeten worden ingehaald binnen 4 competitie
rondes. De teams (coaches/teammanagers) dienen zelf met de tegenpartij te
overleggen wanneer de wedstrijd wordt ingehaald. Indien jullie hier niet
uitkomen zal het wedstrijdsecretariaat van de thuisspelende vereniging alsnog
een datum kiezen.
In principe worden wedstrijden in de breedtesport niet opnieuw vastgesteld door
het NHV, tenzij deze van belang zijn voor de eindstand m.b.t. kampioenschap in
de poule. Wanneer beide partijen de wedstrijd in onderling overleg willen
inhalen, dan is dit uiteraard mogelijk. Hierbij geldt opnieuw dat de teams
(coaches/teammanagers) zelf dienen te overleggen met de tegenpartij wanneer
de wedstrijd wordt ingehaald.
Indien het team de wedstrijd niet wil inhalen, graag alsnog de tegenpartij
inlichten dat de wedstrijd niet door zal gaan.
Het NHV heeft specifieke formulieren opgesteld voor het doorgeven van niet
gespeelde wedstrijden als gevolg van Corona. Indien een wedstrijd niet gespeeld
kan worden als gevolg van bovenstaande reden dienen de teammanagers zelf het
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volgende formulier in te vullen. Tenzij het vrijdag na 16:00 uur is en de wedstrijd
van dat weekend niet gespeeld kan worden, dan gelden andere regels en dient er
contact opgenomen te worden met het wedstrijdsecretariaat (Judith Geugies,
hvzvivendi@handbal.nl).
Formulier wedstrijdsport:
https://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-wedstrijdsport-wegens-corona
virus/
bij wedstrijdsport is het verplicht om een nieuwe speeldatum in te vullen. Mocht
je er met de tegenstander niet uitkomen, dan graag contact opnemen met het
wedstrijdsecretariaat (Judith Geugies, hvzvivendi@handbal.nl), zij zal dan
contact opnemen met de competitie afdeling van het NHV en een nieuwe datum
inplannen.
Formulier breedtesport:
https://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-breedtesport-wegens-coronavi
rus/
bij breedtesport is het niet verplicht om een nieuwe speeldatum in te vullen. Wil
je de wedstrijd inhalen, dan graag de datum invullen in het formulier die je met
de tegenstander bent overeengekomen.
Breng in alle gevallen
hvzvivendi@handbal.nl) en
wedstrijdwijziging.
Het bestuur zal eventuele
ordedienst, scheidsrechters en

het wedstrijdsecretariaat
de tegenstander op de

(Judith
hoogte

Geugies,
van de

wijzigingen doorgeven en verwerken omtrent
zaalhuur.

Wat te doen als er vermoeden is dat er een speler of staflid van de tegenstander
klachten heeft?
●

Wij moeten er vanuit gaan dat alle spelers ten alle tijden gezond zijn, omdat
hij/zij anders niet aanwezig zou zijn conform de basisrichtlijnen.

●

Advies is om altijd overleg te zoeken met de tegenstander als je hierover
twijfelt. Op het moment dat een team alsnog van mening is dat de gezondheid
van alle betrokkenen in het geding is, kan er besloten worden om te stoppen.
De wedstrijd wordt behandeld als een gestaakte wedstrijd, en daarbij dienen alle
betrokkenen conform het tuchtreglement een verklaring in te zenden.

●

Besluit je met elkaar de wedstrijd niet aan te vangen, dan valt de wedstrijd
onder de categorie: verplaatsen wedstrijden.
Bij het verplaatsen van wedstrijden wordt er geen onderscheid meer gemaakt
tussen wedstrijd- en breedtesport. Wedstrijden op alle niveaus (behalve
bekerwedstrijden) kunnen in onderling overleg worden verplaatst. Wel gelden
hiervoor een aantal voorwaarden.
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De voorwaarden en meer informatie over het verplaatsen van wedstrijden vind je
hier.
●

Op basis van de privacywetgeving is het niet
gezondheidsverklaring of negatieve coronatest op te eisen.

mogelijk
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om

een

Wat te doen als een team aangeeft niet te durven spelen?
●

Zolang de lokale overheid aangeeft dat het verantwoord is om wedstrijden te
spelen, verwacht de bond dat de teams ook hun wedstrijden gaan spelen.

●

Mocht jouw team niet willen of durven te spelen, neem dan eerst contact op met
de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een
ander moment, binnen de gestelde termijn, waarop dat beter voelt voor jouw
team.
Indien jullie met de tegenstander een nieuwe datum zijn overeengekomen, dan
kan ook hiervoor het formulier van het NHV ingevuld worden.
Formulier wedstrijdsport:
https://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-wedstrijdsport-wegens-corona
virus/
Formulier breedtesport:
https://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-breedtesport-wegens-coronavi
rus/
Stel
daarnaast
ook
het
wedstrijdsecretariaat
(Judith
Geugies,
hvzvivendi@handbal.nl) op de hoogte van de wedstrijdwijziging.
Het bestuur zal eventuele wijzigingen doorgeven en verwerken omtrent
ordedienst, scheidsrechters en zaalhuur.
Mochten jullie er onderling niet uitkomen, neem dan contact op met het
wedstrijdsecretariaat (Judith Geugies, hvzvivendi@handbal.nl). Zij zal verder
contact opnemen met de competitie afdeling van het NHV, zodat de gevolgen
voor de competitie kunnen worden besproken.

Alle trainingen en wedstrijden gaan in beginsel door. Wij volgen hierbij het advies van
het RIVM en/of de GGD.
Indien speelsters niet durven te spelen (trainingen en/of wedstrijden), of ouders van
speelsters zich hier niet prettig bij voelen, dienen zij dit aan te geven bij hun trainer en
de coaches/teammanagers. Vervolgens nemen de trainers en coaches/teammanagers
contact op met het bestuur. Als blijkt dat een training en/of wedstrijd niet door kan
gaan in verband met een te lage opkomst, moet dit zo spoedig mogelijk worden
doorgegeven aan het bestuur. Daarnaast gelden voor wedstrijden de bovengenoemde
procedures.
We hopen het seizoen op deze manier veilig en gezond voor te kunnen zetten. Uiteraard
respecteren wij ieders keuze.
Sportieve groet,
Het bestuur HVZ-Vivendi
Corona coördinator: Peter Vlas (06 539 537 14)
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