Coronarichtlijnen HV Bommelerwaard
Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot andere personen van 18 jaar en ouder en tot jongeren
van 13 tm 17 jaar.
Binnensporten is toegestaan voor alle leeftijden. Alle leeftijden mogen normaal spelcontact hebben. Tijdens het
sporten hoeft, binnen de lijnen van het veld, dus geen rekening gehouden te worden met de 1,5 meter afstand.
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot
elkaar te houden. Na afloop van de wedstrijd en/of training dienen de spelers de sporthal zo snel mogelijk te
verlaten.
Handbalrichtlijnen:
• Voor jeugdleden tot en met 12 jaar gelden geen beperkingen. Zij hoeven geen afstand tot elkaar of andere
aanwezigen te houden.
• Voor de D jeugd (deels) en C jeugd geldt dat zij buiten de lijnen van het veld te allen tijden 1,5 meter afstand
houden tot de trainer/coach/begeleider/scheidsrechter/tijdwaarnemer en andere aanwezigen. Ook op de
reservebank, tijdens de rust, op de tribune, in de kleedkamer etc.
• Voor de senioren geldt dat zij buiten de lijnen van het veld te allen tijden 1,5 meter afstand houden tot iedereen
van 13 jaar en ouder. Ook op de reservebank, tijdens de rust, op de tribune, in de kleedkamer etc.
• Bij de begroeting mag geen yell gedaan worden, geen handen geschud worden en geen high five gegeven
worden.
Als vereniging volgen we daarnaast adviezen van de overheid en het RIVM. Het belangrijkst blijft:
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
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Bij verkoudheid en/of andere klachten die te maken kunnen hebben met corona, blijf je thuis en laat je je
testen. Meld dit altijd bij de eigen trainer. Pas als je minimaal 24 uur klachtenvrij bent, mag je weer deelnemen
aan trainingen en wedstrijden. Dit geldt dus ook als de testuitslag negatief is.
Ben je getest en is de uitslag nog niet bekend, dan blijf je thuis tot de uitslag bekend is.
Ben je getest en is de uitslag negatief, dan blijf je thuis tot je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
Ben je getest en is de uitslag positief, dan blijf je thuis en gelden de maatregelen van de overheid/RIVM. De
GGD doet contact- en brononderzoek. Mocht hieruit blijken dat meerdere spelers in quarantaine moeten, dan
volgen wij dat advies en mogen de betreffende spelers gedurende de quarantaine niet deelnemen aan trainingen
en wedstrijden.
Als een huisgenoot positief getest is, dan blijf je thuis zolang de GGD dat nodig acht.
Als een huisgenoot koorts heeft en getest is, maar de uitslag is nog niet bekend, dan blijf je thuis, tot de
testuitslag bekend is. Als de geteste persoon alleen verkouden is, en je hebt zelf geen klachten, dan hoef je niet
thuis te blijven.
Als een huisgenoot negatief getest is en je hebt zelf geen klachten, dan hoef je niet thuis te blijven.
Kinderen jonger dan 13 jaar mogen met verkoudheidsklachten wel komen trainen en ook deelnemen aan de
wedstrijden. (Bij verhoging/koorts blijven ook zij thuis).
Kom je uit een ‘oranje-gebied’ in het buitenland, dan gelden de regels van de overheid/RIVM.
Bij de wedstrijden kan geen publiek toegelaten worden. De chauffeurs van uit-teams behoren tot de
teambegeleiding en mogen wel naar binnen. Wij verzoeken een ieder verantwoordelijk om te gaan met het
aantal chauffeurs per wedstrijd.
Ouders van jeugdleden van HV Bommelerwaard mogen hun kind naar thuiswedstrijden brengen, maar mogen
niet mee de sporthal in.
Bij de deur van de sporthal zal op trainingsavonden en op wedstrijddagen een coronacoördinator aanwezig zijn
die een korte gezondheidscheck uitvoert en die de presentielijst vult.
De kleedkamers in de sporthal zijn en blijven gesloten.
Toiletten zijn beperkt geopend.
De kantine van de sporthal is gesloten.
Bij uitwedstrijden van HV Bommelerwaard geldt een maximum van 4 personen per auto. Het dragen van een
mondkapje in de auto’s wordt sterk geadviseerd vanaf 13 jaar, maar is vrijwillig.

Bovenstaande geldt voor iedereen die betrokken is bij de vereniging, dus ook voor ouders van leden, trainers, coaches
en scheidsrechters.
Voor onze tegenstanders gelden dezelfde richtlijnen vanuit de bond. Wij gaan ervan uit dat zij zich houden aan deze
richtlijnen. Contactgegevens van de tegenstanders zijn bij het bestuur bekend, dus indien noodzakelijk kan contact met
tegenstanders opgenomen worden.
Meer informatie kunnen jullie vinden op https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden/

Wij vragen jullie met klem om de link te volgen en betreffende informatie goed door te lezen en indien van toepassing
met jullie kinderen door te nemen. Op die manier hopen we er ondanks alles een mooi seizoen van te maken.

