
 

PROTOCOL VOOR WEDSTRIJDEN BIJ HV 
FORTISSIMO I.V.M. CORONA  

“Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!” 

Dit protocol is opgesteld door HV Fortissimo die door een ieder dient te worden nageleefd op 

het moment dat je op het terrein en in de accommodatie bent. Het is ieders 

verantwoordelijkheid om deze regels na te leven. Bij niet-naleving kunnen door het bestuur 

sancties worden opgelegd.  

Algemene uitgangspunten 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die 

kunnen duiden op een Corona-besmetting. 
• Schud geen handen! 
• Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere 

hygiënemiddelen. 
• Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan 

noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20). 
• Ben je getest en in afwachting van de uitslag, dan word je geacht onze 

accommodatie niet te betreden. 

De 1,5-meter afstandsregel 

• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 
1,5 afstand bewaren. 

• Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden 
tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 
jaar en ouder. 

• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden. 
• Uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen. 

Betreden en gebruikmaken accommodatie 

• De auto´s kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats 
• Kom het liefst met zo weinig mogelijk publiek naar de handbal. Dit geldt voor zowel 

eigen teams als voor de uitspelende teams.  
• De ingang is aan de zijde van het veld en de uitgang is via de sporthal.  
• Via bewijzering/pijlen kunt u de looproute volgen 
• Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie. Bij de 

ingang staat een tafel met desinfecterende middelen. 

 



 
• De kantine is toegankelijk voor het halen en het nuttigen van de versnapering. Voor 

de buitencompetitie geldt, zoveel mogelijk de versnapering buiten nuttigen. Voor de 
zaalcompetitie geldt, maak gebruik van de daarvoor aangewezen plaatsen. 

• Er geldt een maximumaantal die tegelijkertijd in de kantine mogen zijn. Zie hiervoor 
de aanduiding in de kantine. 

• Betalingen zoveel mogelijk met PIN 
• In de toiletruimtes is 1 dames en 1 herentoilet beschikbaar. Zijn deze bezet dan 

moet men wachten in de hal ervoor waarbij voldoende afstand wordt bewaard 

Publiek 

• 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 yel, 
aanmoedigingskreten, overwinningsmomenten te vieren of high fives te geven. 

• Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast dienen zij 
minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de 
wisselbanken. 

• Ga zitten in de daarvoor aangegeven plekken en zorg dat er altijd 1 plek open is 
tussen de volgende plek.  

• De middelste banken mogen NIET gebruikt worden als zitplaatsen tenzij je jonger 
bent dan 13 jaar. 

• Voor de wedstrijden van DS1 geldt een reserveringssysteem waarvoor men zich 
dient op te geven. Zie hiervoor site m.b.t. aparte berichtgeving. 

Wedstrijden 

• In verband met het handhaven van de 1,5 meter afstand is het maar beperkt 
mogelijk gebruik te maken van de kleed/ en doucheruimten. Indien mogelijk is er 
gelegenheid tot een extra ruimte-kleedkamer (dit geldt voor de spelers ouder dan 18 
jaar). 

• Gezien de beperkte kleedruimte dient de teambespreking ergens gehouden te 
worden waar voldoende ruimte is om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bij 
voorkeur op het speelveld). 

• De teams betreden gefaseerd het speelveld. 
• Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud. 
• Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). 

Houdt ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht. 
• Alleen spelers en scheidsrechters mogen op het veld aanwezig zijn tijdens de 

begroeting en de wedstrijd. 
• 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 een yel, 
aanmoedigingskreten, overwinningsmomenten te vieren of high fives te geven. 

• De teams, scheidsrechters en officials dienen gefaseerd het speelveld te verlaten, 
om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde hierin is: 
scheidsrechter, uitspelende team en vervolgens thuisspelende team. 

• Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
• Alleen spelers en scheidsrechters zijn op het veld aanwezig tijdens en na de 

wedstrijd. 



 
• De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te 

verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De volgorde hierin 
is: scheidsrechter, uitspelende team en vervolgens thuisspelende team. 

• Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van 

de accommodatie. En indien aanwezig, de tijdofficials  



 

 

“Extra aanvulling:  Protocol voor F en H-jeugdtoernooien i.v.m. COVID-19″ 

 Aankomst in de sportaccommodatie 

• Ga zoveel mogelijk in sportkleding naar de toernooien toe. 

Gedrag in de kleedkamer 

• In de kleedkamer zijn max. 2 begeleider en/of coach aanwezig. 
• De kinderen liefst zoveel mogelijk thuis douchen 

Betreden speelveld en begroeting 

• Bij de begroeting en bedanken houden de coach/begeleiders 1,5 meter afstand van 
het team 

Publiek 

• Bij uitwedstrijden geen extra toeschouwers meenemen naar het toernooi. ( Per 3 
kinderen, 1 chauffeur) 

  

 


