
CORONA PROTOCOL WIJHE’92 –  
Afdeling Handbal Sporhal ’t Spoc en wedstrijden 

Binnenkort gaat de competitie weer van start en is het toegestaan om te handballen in de 
sporthal. De trainingen zijn inmiddels gestart. 
In de sporthal gelden tav Corona een aantal maatregelen/ regels. 
Wijhe’92, Afdeling Handbal wil graag de volgende punten en regels onder de aandacht 
brengen. !! Lees dit goed door en kom niet voor verrassingen te staan. 
 
Dit is een aanvulling op het protocol die op de website www.wijhe92.nl staat. 

 

Algemeen 

1. Regels RIVM aanhouden bij betreden van de Sporthal. 

2. Verantwoordelijkheid; Wijhe’92 is niet verantwoordelijk voor de gezondheid én 

gezondheidsklachten die mogelijk ontstaan door het gezamenlijk trainen of spelen van 

wedstrijden. De vereniging biedt trainingen en wedstrijden aan en ouders en trainers/leiders 

maken zelf een keuze of zij hun kind(eren) willen laten trainen of spelen (verantwoordelijkheid 

ligt bij de ouders). Ook trainers zijn vrij om al of niet voor een groep te gaan staan. 

 

Bezoek Sporthal; 

1. Verplichte desinfectie, staat bij alle ingangen. Voor en na de les, training, sportactiviteit of 

schoonmaakactiviteit dienen zowel leerlingen, leerkrachten, sporters, trainers, coaches en 

toeschouwers huis handen te wassen.  

3. Aangegeven looproutes volgen. Kinderen onder de 18 jaar kunnen elkaar kruisen bij het 

betreden en verlaten van de sporthal. Kinderen onder de 18 jaar en 18+ mogen elkaar niet 

kruizen. Hiervoor geldt looproutes volgen. Uitgang is dan oude ingang sporthal (kleedkamer 

5/6). 

4. Kleedkamers maximaal 15 minuten voor en na gebruik sportzaal. 

5. Maximaal 3 personen op 1 tribune, zoals aangegeven met kruizen. Controle zaaldienst 

(alleen bij wedstrijden), anders plaatsnemen op stoelen met 1.5 meter afstand. 

6. Bij wedstrijden kunnen er kindertribunes worden ingericht tot 18 jaar.  

Deze mogen wel “vol” zitten. 

7. Tribunes in de bovenzaal zijn voorzien van tape met het verzoek om daar te gaan zitten. 

8. Gebruik van toiletgroepen is weer toegestaan, DOUCHES mogen NIET gebruikt worden. 

9. Verplichte desinfectie van gebruik materialen na afloop in overleg met beheerder. 

10. Eigen materialen in de verenigingskasten en gebruik van eigen ballen is verantwoordelijkheid 

van de eigen vereniging. Hiervoor geldt ook schoonmaken voor en na gebruik. 

Worden de materialen ALLEEN aangeraakt en gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar dan 

hoeft het niet schoongemaakt te worden. Handen wassen voor en na training is wel van 

kracht. 

11. Houd 1.5 meter afstand buiten het veld en ook in de kleedruimtes. In de kleedkamers zijn 

de afstanden aangegeven op de bank. Kinderen onder de 18 jaar mogen gezamenlijk in een 

kleedkamer en dan geldt de 1.5 meter niet. Komt er een volwassenen (trainer/ coach/ leider) 

in de kleedkamer dan geldt dat kinderen afstand nemen van degene(n).  

18+ verspreid zich zoveel mogelijk over de kleedkamers. 

12. Ouders bij trainingen blijven buiten de sporthal. 

13. Controle/ toezicht taak trainers/ leiders van het team zorgt er dus voor dat je 1 kwartier voor 

en na de training aanwezig bent, als er geen leiding aanwezig is dan ook geen toegang. 

14. EHBO ruimte is ter aller tijde toegankelijk.  

15. De AED hangt buiten. 

 

 



Wedstrijden; 

Thuiswedstrijden 

Ontvangst gastvereniging / tegenpartij, scheidsrechter en publiek tegenpartij 
1. Het team en/of vereniging, maar ook de beheerder van de sporthal is verantwoordelijk dat 

de gastvereniging en scheidsrechter en publiek van de tegenpartij worden gewezen op de 
regels en richtlijnen die gelden in de sporthal.  

2. Er mag publiek aanwezig zijn maar hier geldt ook dat bij 18 jaar en ouder de 1.5 meter 
regel wordt toegepast. 

3. Geen handen schudden 
 

Voor de wedstrijd  
1. Indien er in de ruimte voor de technische bespreking geen 1,5-meter afstand gewaarborgd 

kan worden, zorg dan in overleg met de thuisspelende vereniging voor een geschikte 
locatie. 

2. Wanneer er geen locatie beschikbaar is waar 1,5 meter afstand bewaard kan worden, 
adviseren wij om een mondkapje te dragen. 

3. Gedurende de warming-up van de teams adviseren wij spelers om zoveel mogelijk de 1,5 
meter afstands-regel te respecteren. 

 
Tafeldienst/ tijdwaarneming; Max 2 personen achter de tafel. 
1. Handen desinfecteren voor- en nadat men het scorebord aanraakt. 
2. Houd 1.5 meter afstand als beide personen 18+ zijn.  

3. Kinderen onder de 18 jaar kunnen naast elkaar zitten. 

 

Wisselbank/ reserve spelers’; 

1. Houd zoveel mogelijk 1.5 meter afstand bij 18+. 

2. Kinderen onder 18 jaar mogen naast elkaar zitten.  

Zit men naast iemand die ouder is dan 18 jaar dan advies ook 1,5 meter afstand. 

3. Alle personen (oa zusjes/ broertjes en ouders  die niet bij het team horen, worden 

vriendelijk verzocht de wisselzone te verlaten. 

 
Betreden speelveld en begroeting en gedrag op het speelveld;  
1. Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.  
2. Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s).  

Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht. 
3. Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn tijdens 

de begroeting.  
4. Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te 

zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om: 

o Een yel, aanmoeidingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het 
team).  

o Een clublied te zingen. 
o Overwinningsmomenten te vieren. 
o High fives te geven. 

 
Tijdens de wedstrijd 
1. Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de 

spelers.  
2. 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. 

3. De 1.5 meter wordt tijdens het beoefenen van de sport losgelaten. Fysiek contact is dan 
toegestaan. 

 
 



 
Scheidsrechters; 
1. Gebruik zoveel mogelijk eigen fluitjes (indien dit mogelijk is) en eigen pen. 

2. Zo niet dan vooraf handen desinfecteren. De leidsters zorgen er dan voor dat de 

scheidsrechtermaterialen schoongemaakt worden voordat de volgende wedstrijd begint. 

Advies schoonmaken fluitjes is met lauw water afspoelen en laten drogen aan de lucht. 

!!De richtlijnen en regels tav corona voor de wedstrijden die op zaterdagavond worden 

gespeeld, waaronder die van Dames 1, waar veel publiek op af komt, wordt nog verder 

uitgewerkt en het is mogelijk dat er aanvullende informatie hierover later wordt verspreid. 

 

Uitwedstrijden en vervoer.  

 
Vervoer  

Het is toegestaan om met meerdere personen die niet onder het eigen huishouden vallen naar 

uitwedstrijden te rijden met een auto. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de 

overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één  auto is het 

advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Dit is echter niet 

verplicht als iemand dit niet perse wil. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te 

dragen. Ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen. Als iemand in de auto rijdt met eigen 

kinderen of mensen uit het eigen huishouden, dan hoeven deze ook geen mondkapjes te 

dragen. 

 

Als een team of individuen verder wil gaan door altijd mondkapjes te dragen in de auto dan is 

dan natuurlijk prima. Dit mag ook binnen het team uitgedragen en gecommuniceerd worden. 

Het moet echter geen verplichting worden als iemand dit perse of om bepaalde redenen niet 

wil én mag niet tot sancties leiden als iemand dit niet wil (is immers vrije keuze en geen 

verplichting vanuit de overheid). 

Als team met de bus/touringcar naar een uitwedstrijd gaat dan zijn allen ouder dan 12 jaar 

verplicht een mondkapje te dragen. Hier is er geen keuze. 

 

Andere Sporthal/ Andere regels; 

Het kan zo zijn dat er in de sporthal bij andere verenigingen misschien iets andere regels 

gelden dan bij ons. Respecteer deze regels en streef deze ook na! 

 

Tot slot! 
Uiteraard is ons streven en ook die van andere verenigingen om de regels vanuit het RIVM, 

NHV, NOC NSF en specifiek voor Olst-Wijhe ,Uthuus/ Sporthal ’t SPOC zo goed mogelijk toe 

te passen. Houdt elkaar scherp en spreek iemand op een vriendelijke manier aan, als regels 

niet of niet zorgvuldig worden toegepast. 

Samen tegen Corona!!  

Willen we graag blijven handballen met z’n allen dan kan dit alleen 

als regels goed worden nageleefd. 

 

Zijn er vragen. Stel ze gerust! 

Namens het Handbalbestuur Wijhe´92 
 

 

Bron informatie; 

NHV/ corona en wedstrijden; https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden/ 

NHV/ scheidsrechters; https://www.handbal.nl/corona-veel-gestelde-vragen-scheidsrechters/ 

Uthuus; https://uthuus.nl/wp-content/uploads/2020/08/Coronaprotocollen-bezoekers-030820.pdf 

Uthuus;https://uthuus.nl/wp-content/uploads/2020/05/Coronaprotocol-huurders.pdf 

Wijhe ’92; https://wijhe92.nl/2020/08/01/corona-protocol-wijhe92/ (voetbal) 
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https://www.handbal.nl/corona-veel-gestelde-vragen-scheidsrechters/
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