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Protocol Corona 
Handbalvereniging (HV) Bergeijk  
 

HV Bergeijk volgt de richtlijnen van de gemeente Bergeijk met als basis het RIVM en het 

NOC*NSF, verder worden het protocol van het NHV gevolgd. De geldende richtlijnen en 

protocollen zijn onderstaand weergegeven inclusief hyperlink: 

• Kaders van het RIVM (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport) 

• Het protocol van het NOC*NSF voor verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 

13 t/m 18 jaar NOC-NSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol 

• Protocol van het NHV Handbal Breedtesport 

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

• FAQ Coronaprotocol handbal (https://www.handbal.nl/blog/2020/04/29/faq-

coronaprotocol-handbal/) 

Vanaf begin mei is sporten buiten onder voorwaarden weer toegestaan. HV Bergeijk gaat in 

overeenstemming met de regels trainingen organiseren voor de jeugd. Daarbij zijn er regels voor 

de jeugd tot en met 12 jaar en die zijn anders dan voor de jeugd van 13 tot en met 18. 

Onderstaand zijn enkele belangrijke afspraken samengevat, die benodigd zijn om succesvol te 

kunnen trainen. 

1. HV Bergeijk hervat de trainingen vanaf maandag 4 mei tot en met 29 mei . en heeft daarvoor 

een trainingsschema opgesteld. De trainingen zullen buitenplaats vinden op het korfbalveld 

van sportpark Bergerheide (zie bijlage A). 

2. HV Bergeijk doet dit in overleg met de jeugdleiders, die de jeugd trainen. Zij zijn gevraagd om 

de trainingen te geven en zorgvuldig op het protocol toe te zien. Zij hebben ook allemaal het 

protocol ontvangen. 

3. Dit besluit betekent dat we sowieso in de maand mei trainingen geven. Als de jeugdleiders 

dit willen en kunnen verzorgen dan wordt overwogen om langer door te trainen mogelijk tot 

aan uiterlijk de start van de zomervakantie ofwel 10 juli. Het besluit om in juni door te trainen 

nemen we eind mei en is ook afhankelijk of er een geschikt alternatief beschikbaar is voor 

Bergerheide, daar dit in juni sluit. 

4. De hygiëne regels worden zorgvuldig in acht genomen. Volgens protocol kan er geen 

gebruik van het sanitair worden gebruikt. Bij de training zal desinfecterende gel en doekjes 

beschikbaar zijn om de handen te kunnen reinigen. 

5. Het is voor volwassenen niet toegestaan de trainingen bij te wonen. De enige volwassenen 

die toegestaan zijn om trainingen bij te wonen, zijn trainers of bestuursleden. Kinderen, die 

niet zelf komen, kunnen worden afgezet bij de ingang van Bergerheide. Hier kunnen zij 

direct na de training ook weer worden opgehaald. Voor de allerjongsten zal de trainer de 

kinderen bij de ingang ophalen en later weer afzetten. Dit betekent dat ouders tijdig 

aanwezig moeten zijn. Bij al deze activiteiten gelden de geldende afstandsregels. 

6. Fietsen dienen te worden gestald bij de fietsenstalling  
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7. Kinderen die komen trainen mogen maximaal 10 minuten van te voren aanwezig zijn en als 

de training is afgelopen verlaten de kinderen direct het terrein. 

8. Tussen de trainingen op eenzelfde avond stopt de eerste training 5 minuten eerder en start 

de opvolgende training 5 minuten later. De kinderen die getraind hebben zijn dan al weg 

voordat de kinderen van de volgende training starten. Hiermee proberen we het aantal 

contactmomenten tussen leden onderling te minimaliseren. 

9. Jeugd tot en met 12 jaar kunnen gewoon trainen en een partijtje handballen (t/m D2). Er 

gelden voor deze kinderen geen afstandsregels. 

10. Jeugd vanaf 13 (D1) tot en met 18 jaar (HA/DA) moeten 1.5 meter afstand houden van elkaar. 

De training wordt hierop aangepast. 

11. Kinderen die nog geen lid zijn van HV Bergeijk mogen meetrainen indien de trainers hierover 

vooraf zijn geïnformeerd. Dit kan door direct contact op te nemen met de trainer(s) of via de 

formele weg door een verzoek te sturen naar jeugdcommissie@hvbergeijk.nl. 

Als er geen afspraken zijn gemaakt, worden kinderen die geen lid zijn naar huis gestuurd. 

12. Aanwezige volwassenen (trainers en bestuursleden) houden ook 1.5 meter afstand van 

elkaar. 

13. Er wordt alleen getraind op het korfbalveld op sportpark Bergerheide. Ballen worden door 

spelers zelf meegenomen en dienen evenals de handen te worden ontsmet zowel voor 

alsook na de training. Het wordt geadviseerd om na de training thuis te douchen en de 

handen goed te wassen. 

14. Om onze trainers te beschermen zijn zij gemachtigd om spelers naar huis te sturen: 

a. Bij hoesten of niezen van spelers (dit is conform RIVM richtlijnen); 

b. Wanneer spelers boven 12 de 1,5 meter niet in achtnemen; 

c. Wanneer spelers de instructies van de trainers niet opvolgen. 

15. Bij jonge kinderen zullen de ouders worden geïnformeerd. Van hen wordt verwacht dat zij 

direct hun kind komen ophalen. Een trainer zal het kind naar de ingang van Bergerheide 

begeleiden om het daar over te dragen aan de ouders. 

16. Indien spelers de instructies van de trainers niet opvolgen, zal dit met het bestuur worden 

besproken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen. 

17. Er zullen F goals worden voorzien, deze zullen worden opgeslagen bij de tribune waar ook 

de verplaatsbare voetbalgoals zijn opgeslagen. Goals worden bij aanvang eerste training 

geplaatst en na afronding van de laatste training weer opgeslagen. 

 

Advies aan de trainers: Gebruik zo min mogelijk spullen! Werk zonder hesjes en richt je vooral op 

gezonde bewegen en techniek. Houdt je strikt aan de trainingstijden in verband met wisselen en 

minimaliseren van de aanwezigheid op het sportpark en stuur de kinderen na de training direct 

naar huis. 

Er zijn 2 speciale corona functionarissen, René Delreu en Annick Cuypers, aangesteld. Zij zien toe 

op naleving van het protocol en helpt mensen daaraan herinneren. De corona coördinator is 

gerechtigd om jeugd en ouders van het terrein te verwijderen. Omdat de corona functionarissen 

niet bij de trainingen aanwezig zullen zijn, zijn deze taken ook gedelegeerd naar bestuursleden en 

trainers. Ook zij hebben daarom het recht om onbevoegden van het terrein te verwijderen. 

Indien hierbij problemen ontstaan zal de corona coördinator worden ingelicht en zullen acties in 

overleg met het bestuur worden bepaald. 
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Indien de maatregelen regelmatig worden overtreden kan het bestuur besluiten de trainingen te 

stoppen. Dit alles in verband met de veiligheid. Het bestuur staat ook in contact met de 

jeugdleiders om hun bij te staan bij vragen en problemen. 

Samen kunnen we dit oplossen. We rekenen op de medewerking van iedereen. 

Let op: Iedereen is verplicht om naast dit protocol ook de protocollen in de eerste alinea te lezen. 

Dit als aanvulling en toelichting op deze specifieke afspraken binnen HV Bergeijk. We zullen dit 

protocol op de site plaatsen en middels een mail met alle leden delen.  
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Bijlage A: Locatie training 

 

 


