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Handbalvereniging Foreholte <handbalverenigingforeholte@gmail.com>

Protocol Handbal Breedtesport
2 berichten

informatie@handbal.nl <informatie@handbal.nl> 24 april 2020 om 16:09
Antwoorden op: informatie@handbal.nl
Aan: foreholte@handbal.nl

 

Protocol Handbal Breedtesport –verantwoord
sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18
jaar

Beste Verenigingen,

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in
de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te
organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de
bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een
vereniging. Met dit protocol willen we de handbalverenigingen richting geven hoe te handelen en
 aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Dit document is gebaseerd op het officiële document van
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Klik hier voor het document van VSG. Het protocol van VSG wijzigt
constant aan de hand van de nieuwe maatregelen. Dit document is leidend, het door ons beschreven protocol
is sportspecifiek aangevuld. De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van
sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen. De gemeente is
verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de
noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot
zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

De vereniging die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de
sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de verenigingen
over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke
handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar
voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de
handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder
gezondheidsrisico’s.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
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 je kind weer
laten sporten en naar buiten;
blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
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was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
douche thuis en niet op de sportlocatie
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct
daarna naar huis.

 

Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties en openbare ruimtes

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

wil je in de openbare ruimte een sportactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande
sportaccommodatie), stem dit eerst met de gemeente af of controleer of dit bij de gemeente is
toegestaan. En/of welke faciliteiten en materialen je mag gebruiken;
bied je sportactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Maak dan afspraken met de
beheerder/eigenaar van een bestaande sportaccommodatie en zorg dat je op de hoogte bent
van de regels die voor die accommodatie zijn vastgesteld;
stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor
de locatie en voor de gemeente;
zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot
en grendel zitten;
stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv.
met hesje);
neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht;
instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier
sportaanbod kunnen uitvoeren;
communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen
communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
instrueer trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken
op ongewenst gedrag;
zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers/instructeurs;
stel één of meerdere herkenbare coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat er altijd
iemand herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt;
hang de hygiëneregels op bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden
binnen de accommodatie;
zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min
mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter
onderlinge afstand in acht;
zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en sporters de
accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat de
sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en sporters.Alleen het toilet
mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen
(water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de
diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je
training gaat geven;
bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten
worden;
vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op
geen enkel moment toegestaan;
zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt
beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
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maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen
waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten
hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat
niet gebeurt;
houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De
kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training
direct naar huis gaan;
zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen
noodzakelijk is;
hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
was of desinfecteer je handen na iedere training;
blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts;
blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-
19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

 

Voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts (vanaf 38 C°);
blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-
19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder,
zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je
kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en
wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches
en bestuursleden;
sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters
t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden,
rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of
reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel
met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.
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Voor ouders en verzorgers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je
gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw
kind(eren) gepland staat;
breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts;
breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38
C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer
laten sporten en naar buiten;
breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is
op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact
met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste
contact;
reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor,
tijdens als na de training van jouw kind(eren);
kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
bestuursleden;
als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om
één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat
het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Operationeel plan jeugd 13 tot 18 jaar:

 Afstand en ruimte

De 1,5 meter afstandsregel, maximaal 5 personen op een heel veld buiten
We gaan trainen in kleine groepjes (12 sporters).
We gaan trainen zonder contact op 1,5 meter afstand van elkaar.
We gaan technische skills trainen gecombineerd met fysieke vormen
met minimale afstand op het veld tussen de sporters.
We trainen met de minimale bezetting van 1 trainer en eventueel 1
(para)medicus. Staf blijft op minimaal 1,5 meter afstand.

 

Attributen/Voorwerpen

Gemeenschappelijk gebruik (ballen), hygiëne
We zorgen vooraf voor goede hygiëne m.b.t. handen schoonmaken en
ontsmetten e.d.
We zorgen dat ballen niet van hand tot hand gaan (aanspelen).
Keepers keepen alleen met handschoenen.
We zorgen dat de materialen die we gebruiken niet een
besmettingshaard gaan vormen:

Iedere sporter eigen bal, eigen bidon.
Ander trainingsmateriaal (bijv. pionnen)
wordt alleen door trainer aangeraakt.
Hij/zij draagt hierbij handschoenen.

Vereniging is verantwoordelijk voor desinfectie materiaal. Niet alleen
voor handen maar ook voor materialen.
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Controle op desinfectie voor, tijdens en na training is onder
verantwoordelijkheid trainer.

 

Accommodatie

Entree, routing, toezicht, hygiëne
Accommodatie betreft buitenveld vereniging.
Sporters komen en gaan met eigen vervoer of worden gebracht door
ouder.
Ouder mag kind alleen afzetten en weer ophalen, maar blijft daarbij in
de auto.
Sporters worden 15 minuten voor de training verwacht en worden
buiten de accommodatie opgewacht door de trainer.
Er wordt een planning gemaakt zodat er voldoende tijd zit tussen de
verschillende groepen.
De trainer is verantwoordelijk voor het noodzakelijke toezicht op het
gebruik van de accommodatie c.q. de sportspecifieke veiligheid.
De trainer is verantwoordelijk voor ontsmetting.
Wanneer regels door sporter niet wordt nageleefd is direct weg van de
accommodatie.
Routing binnen én rondom de accommodatie een heenweg en een
terugweg, waarbij je andere sporters niet – of op 1,5 meter afstand -
tegen kan komen is de verantwoordelijkheid van de vereniging.
Sporters en staf douchen thuis.

 

Medisch

Diagnose, Monitoring, Toezicht
Zoals boven vermeld blijven de RIVM richtlijnen van toepassing.

 

Fasering

Na de op 15 maart afgekondigde maatregelen zijn ook de teamsporten in fase 1 beland. In deze fase is alleen
individueel in de thuissituatie gesport. In de fase 2 wordt binnen de op 21 april afgekondigde maatregelen de
sportspecifieke training hervat. Zodra de ‘afstandsbeperkende  maatregelen’ (1,5 meter) worden opgeheven
zullen de teamsporten in fase 3 belanden waarbij de volledige teamtrainingen weer kunnen worden
uitgevoerd. In fase 4 zullen ook wedstrijden, competities en events weer worden toegevoegd aan het
programma.

Aanbeveling clubs:

Kinderen tot 12 jaar mogen in de buitenlucht weer trainen. Wedstrijden zijn nog niet
toegestaan. Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om de afspraken die we met elkaar
maken nagekomen worden.
Jeugd tot en met 18 jaar mogen alleen training hervatten, waarbij de 1,5 meter afstand
aangehouden moet worden. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Het is de verantwoordelijkheid
van de clubs om de afspraken na te leven.
Wanneer een club bovenstaande niet kan garanderen – om welke reden dan ook – adviseren
wij jullie om de trainingen niet te herstarten.

 

Klik hier voor de veel gestelde vragen over Coronavirus en de handbalsport. 

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit protocol? Neem dan contact op met informatie@handbal.nl

 

http://link.handbal.nl/ls/click?upn=FbYBpOHiR9bDcxtiYid6KL-2BU2qD8XlqoJ2X3zTfGqbTwF5et0L-2Fd5dy-2FjcXtlid8OGTlVssVMYmVp265Js2lqWKhOkWS-2FlJisz3f38QIOwiSVzL-2FUxyhSnUIHcfW3E5E3-2B2TXvm3Y7hL4LS4FsNw6k1QC3IWgLk8CdXOYtvtLSPkN5i5KEzqbxvZ2XO0ZpVXsJ-2Fkgf5HiNVYBAY1nOUlnoi-2ByM7GSTD1gsmJSmj8zMIrclgwnuMenW738H2jFx0RGPoAZnqqAX7zkUE9dHFjIqnXANKTyeBARIx5RDriULAKYJ3hivr913XAYoZAlhYvOHHq_FUYUo0-2BbJAlLiXH5EjbgK8XXbpWh0ueKoV1WVMuN6OBmEQb6K6BiNtzat6UcRAAlAZbc6JJjyi2hVNnUXo5IkgdzQbfCzzjN5bRJvss5vwWClnaLSzgFnVNKCVoFGeSjRRKSjCNvTYupkuSkZp4zpwA2GI9Fsw0ypqXSUrRKjfiUJtEAduhgdKTA8nanmP8V3H27lm9ra6tbt8pn9bk5IFaRLeqU4gdYdTITnmC2z2Yhi3RQMyn8e96vYokIIfvq9fRhkCW8S2T0xsp09iSNdQ5WLcsQTtjomMhiZOxGIO9bJRA8afqA5TlaQG2z6iIWq287sSBZdN8Kpn9-2FrfGRsCRMiZ6-2F6awwjoDnn215dhoucQoBQBG4SPd4qhfqCFiY-2B7ECxUCmHebLzM3KYh9Oej-2BA-2B6yKSrkpVecGNJ-2Fm3fa-2F0yqTBcT4IcP0Sg9RzukgTLZEEV4lRGBXc0mYA-2Bjzq5i6jW6-2F06g9cTMX1CQqHEc-3D
mailto:informatie@handbal.nl
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Papendallaan 60 • Arnhem, Gelderland 6816 VD • Netherlands • Klik hier om uit te schrijven.

Handbalvereniging Foreholte <handbalverenigingforeholte@gmail.com> 24 april 2020 om 20:19
Aan: "<bestuur@hvforeholte.nl>" <bestuur@hvforeholte.nl>

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "informatie@handbal.nl" <informatie@handbal.nl>
Datum: 24 april 2020 om 16:09:28 CEST
Aan: foreholte@handbal.nl
Onderwerp: Protocol Handbal Breedtesport
Antwoord aan: informatie@handbal.nl

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

https://www.google.com/maps/search/Papendallaan+60+%E2%80%A2+Arnhem,+Gelderland+6816+VD+%E2%80%A2+Netherlands?entry=gmail&source=g
http://link.handbal.nl/ls/click?upn=FbYBpOHiR9bDcxtiYid6KDXGOUKUoASFQI81UPLOgSxlr5lTgcabos0Bwyyn18smh9xjcgV2ulw2vieizoem5KMXqWZn-2Fjjls5efZY0SYnoMxgBFlslg9rkiQ94l4-2BZG6Iq2cUhpGy9OvVxuZAgn2jOXj1vXNnzNngONmVbDucPqDldVaezQfG5MGPDhPl1-2F7-2BYrsntbclR9h2hozQUHOA-3D-3DAfdT_FUYUo0-2BbJAlLiXH5EjbgK8XXbpWh0ueKoV1WVMuN6OBmEQb6K6BiNtzat6UcRAAlAZbc6JJjyi2hVNnUXo5IkgdzQbfCzzjN5bRJvss5vwWClnaLSzgFnVNKCVoFGeSjRRKSjCNvTYupkuSkZp4zpwA2GI9Fsw0ypqXSUrRKjfiUJtEAduhgdKTA8nanmP8V3H27lm9ra6tbt8pn9bk5IFaRLeqU4gdYdTITnmC2z2Yhi3RQMyn8e96vYokIIfvq9fRhkCW8S2T0xsp09iSNdQ5WLcsQTtjomMhiZOxGIO9bJRA8afqA5TlaQG2z6iIW5-2BeeVnmbMkAp35NWGvGNwBcjcCGv2x0-2Fg4W7u5akh7VpdqSbgtfgCjIlzJzTygYPvpO04wyp8PgcrwX9NoLqFUIXwzr7GK8MrDYGY0BAay71I5OYL8iInLN5pKlQJbedV4JefeKZ6yLjpUoXeMaNCuh-2BymUWh-2F1I1ThioN2UdI0-3D
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