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Corona protocol Handbal Someren 

 

Verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar (versie 1-6-2020) 

 

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en de jeugd van13 t/m 18 jaar, onder begeleiding 

weer samen trainen in de buitenlucht. Trainen in de sporthal is voorlopig niet toegestaan. 

Door omstandigheden zijn wij genoodzaakt om van sportcomplex ’t Jasper Sport, uit te 

wijken naar de sportpark van SSE, Someren-Eind 

Via dit protocol, willen wij als Handbal Someren aangeven hoe wij dit als club invulling gaan 

geven en welke regels er gelden.  

Wij verzoeken iedereen vriendelijk doch dringend, om zich aan het protocol te houden. 

Alleen als iedereen zich aan deze regels houdt, kunnen wij de trainingen hervatten en blijven 

uitvoeren. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de regels kan de Gemeente Someren 

maatregelen nemen, zoals het uitsluiten van deelname van personen en/of groepen, of zelfs 

het sluiten van het sportpark.  

Het algemene protocol van het NHV is leidend. Deze is terug te vinden op: 

https://www.handbal.nl/blog/2020/04/24/protocol-handbal-breedtesport/ 

 

Algemene informatie: 

- Het protocol kan gewijzigd worden. De meest recente versie is te vinden op de 

website: www.handbalsomeren.nl 

- Handbal Someren behoudt het recht om iedereen die zich niet aan het protocol 

houdt, na waarschuwing te weigeren of te verwijderen van trainingen; 

- In eerste instantie richten wij ons als handbalclub, in de communicatie met name op 

de leden. Niet-leden zijn welkom, om mee proef te trainen, maar dit dient van te 

voren gemeld te worden bij de secretaris van Handbal Someren. Dit kan via het 

contactformulier op onze website. 

- Er zal getraind worden op het sportpark van SSE, het adres is: Bennenbroekstraat 

65, 5712 BL Someren-Eind 

 

Coronacoördinatoren: 

- Iedere avond is er een coronacoördinator aanwezig. Deze is herkenbaar aan een 

oranje hesje. Deze zal ervoor zorgen dat alles in goede banen geleid worden. 

- De coronacoördinator houdt toezicht op het naleven van het protocol en spreekt men 

erop aan, als men zich niet aan het protocol houdt; 

- De coronacoördinator haalt trainingsmateriaal op bij Jan Kessels voor aanvang van 

een training en geeft deze na afloop weer af bij Jan Kessels; 

- De coronacoördinator zorgt dat hij 15 minuten voor aanvang van een training op het 

complex is, om alles in goede banen te leiden; 
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Veiligheid- en hygiëneregels: 

voor alles geldt:  

- gezond verstand gebruiken staat voorop; 

- blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid, koorts of verlies van geur en smaak; 

- blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 

komen trainen; 

- blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-

19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

- houdt 1,5e meter (twee armlengtes) afstand van iedereen buiten jouw huishouden 

(uitzondering voor kinderen en jeugd tot en met 18 jaar); 

- hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

- ga voordat je naar de training vertrekt thuis naar het toilet; alleen in noodgevallen kun 

je gebruik van maken van het toilet; 

- was voor de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Doe 

dit ook na de training; 

- douche thuis; dit is niet mogelijk op het sportpark; 

- vermijd het aanraken van je gezicht; 

- schud geen handen; 

Praktische regels: 

- Kom, zover als dat mogelijk is, met de fiets naar het sportpark; 

- Reis alleen, of reis met alleen personen uit je eigen huishouden naar de training; 

- Kom alleen naar de training/sportpark, wanneer er een training van jouw team 

gepland staat; 

- Zorg dat je 5 minuten voor de training aanwezig bent, maar niet eerder dan 10 

minuten. Na een training dien je het sportpark 5 minuten na de training verlaten te 

hebben; 

- Er wordt rekening gehouden met start en stoptijden van de training, zodat teams zich 

niet gelijktijdig in en uitlopen op het sportpark; 

- Ieder persoon die komt trainen of ieder persoon die een speler of speelster naar de 

training brengt houdt zich aan de aanwijzingen die gegeven worden op het sportpark 

van de trainers en aanwezige coördinatoren; 

- Op het sportpark is iedere trainingsavond een coördinator aanwezig (herkenbaar aan 

een hesje); 

- Er mogen geen ouders/verzorgers blijven kijken bij de trainingen; 

- De teams die trainen bestaan uit maximaal 14 spelers/speelsters en maximaal 2 

trainers. Alleen deze personen mogen aanwezig zijn op het sportpark; 

- neem thuis een eigen, gevulde bidon mee om uit te drinken. Deze bidon is voor 

jezelf, en er mag door niemand anders uit gedronken worden; 
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- Zorg dat je thuis al omgekleed bent, er is geen mogelijkheid tot omkleden op de 

training; 

- Voor de leden vanaf 18 jaar: houd 1,5e afstand van elkaar, ook tijdens het betreden 

en verlaten van het sportpark; 

- Als blijkt dat een speler of speelster toch COVID-19 gerelateerde klachten heeft op 

een training, neemt de trainer/trainster contact op met de ouders en dient de 

speler/speelster het sportpark te verlaten; 

- Men volgt de looproute op het sportpark, zoals aangegeven in Figuur 2. 

- Kijk in het speciale trainingsschema op www.handbalsomeren.nl wanneer jouw team 

traint. 

 

Voor ouders en verzorgers: 

- Informeer uw kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels van het RIVM en 

dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

- Meld kinderen tijdig af, als ze niet komen trainen; 

- Indien uw kind toch met COVID-19 klachten op de training komt, dan nemen wij 

contact met u op, om uw kind direct op te komen halen van de training. 

 

 Voor trainers: 

- Bereid je training goed voor. Maak mogelijk gebruik van speciale trainingsvormen. 

Voorbeelden zijn te zien op o.a. de facebookpagina van het NHV; handbal.nl 

- Houdt met het opstellen van trainingen er rekening mee dat de leden vanaf 18 jaar 

1,5e meter afstand van elkaar kan houden; 

- Bij alle teams mogen maximaal 2 trainers per team staan; 

- Alleen de trainer mag trainingsmateriaal aanraken. Deze dienen na de training 

ontsmet te worden met water en zeep; 

- Oefeningen met een bal mogen door de trainer alleen voorgedaan worden met een 

eigen bal van de trainer; 

- Vermenging van teams is op geen enkel moment toegestaan; 

- Zorg dat je de training zo efficiënt mogelijk indeelt, zodat je op de afgesproken tijd 

kunt beginnen en klaar bent.  

- Een training mag niet uitlopen, vanwege het in- en uitlopen van leden op het 

sportpark; 

- Maak voor de training de gewenste (gedrags)regels aan de spelers/speelsters 

duidelijk, met name voor de leden vanaf 18 jaar waar 1,5e meter afstand gehouden 

dient te worden; 

- Vraag vooraf aan een training of er sprake is van COVID-19 gerelateerde klachten. 

Bij klachten, mag de spelers/speelster niet deelnemen aan de training, dient een 

ouder/verzorger gebeld te worden en dient het lid het sportpark te verlaten. Spelers 

met klachten, die toch op een training aanwezig zijn, kunnen wachten bij de uitgang 

op de plattegrond. De coronacoördinator dient contact op te nemen met de 

ouder/verzorger. Als de speler/speelster met de auto is, dient de coronacoördinator 

contact op te nemen met de ouder/verzorger om de speler/speelster op te halen. 

Samen met de coronacoördinator zal er gewacht worden op de ouder/verzorger, 

totdat de speler/speelster is opgehaald; 
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- Let er op dat men de regels goed uitvoert en spreek hen hier zo nodig op aan; 

- Houdt 1.5 meter afstand van de speler/speelsters en/of medetrainer (geen fysiek 

contact); 

- De trainers zorgen samen met de coronacoördinator, dat de jeugd gefaseerd het 

sportpark betreed en verlaat; 

- Er zijn trainingsmaterialen opgehaald uit de sporthal. Deze liggen bij Jan Kessels. De 

coronacoördinator van die dag, dient deze op te halen en terug te brengen. Deze 

kunnen gebruikt worden tijdens de trainingen; 

- Na het gebruik van materialen dienen deze schoongemaakt te worden met water en 

zeep; 

- Een trainer mag niet met een speler/speelster de bal over gooien; 

- Bij het starten en afsluiten van een training, zal een coronacoördinator bij de poort 

staan, om alles in goede banen te leiden; 

- Ook voor de trainers gelden de hygiëne richtlijnen van het RIVM. Zorg voor 

vervanging als je een van bovengenoemde klachten hebt. 

- Heb je zelf COVID-19 klachten, zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts, 

benauwdheid en/of verlies van geur en smaak, dan kun je getest worden. Je kunt je 

aanmelden om getest te worden, via de volgende website: www.ggdbzo.nl,   

aanmelden coronatest (volgens testbeleid RIVM). De jeugdtrainer kan zelf de 

gegevens invullen die gevraagd worden bij de link “het aanmeldformulier”. Deze 

aanvraag loopt niet via de bedrijfsarts/huisarts. De GGD-arts beoordeelt de aanvraag. 

 

Binnenkomst sportpark voor leden/trainers: 

- Volg de route op het sportpark, hoe het sportpark betreed dient te worden en dient 

verlaten te worden. Kom door het kleine poortje van de fietsenstalling, zie Figuur 1 en 

2.  

- Er wordt gehandbald op het linker veld. Er is een indeling welk team op welk gedeelte 

van het veld traint, om overlap te voorkomen, zie Figuur 3. 

 

 
Figuur 1: bord ingang 
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Figuur 2: route sportpark SSE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3: veldindeling 

 

 

Wij willen iedereen alvast bedanken voor het begrip en medewerking. 

 

Met sportieve groet 

 

Handbal Someren 

 

 


