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Verantwoord handballen per 13 november 2021 
 

Vanaf 13 november hebben wij te maken met nieuwe richtlijnen met betrekking tot 

corona. Wij volgen de richtlijnen die zijn aangegeven door de Rijksoverheid, het 

NHV, het NOC/NSF en sluiten aan bij de regels van de horeca in sporthal 

Sportpodium Waarland. 

 

Wij vragen iedereen de maatregelen aandachtig te lezen en na te leven. Waar wordt 

gesproken over het coronatoegangsbewijs is dit afgekort met CTB. 

Deze nieuwe versie komt ook op de website te staan en wordt gedeeld met alle 

leden, coaches, trainers, scheidsrechters, commissieleden en vrijwilligers. 

 

Het vergt van ons allemaal weer aanpassingen en wij vertrouwen erop jullie met 

onderstaande maatregelen duidelijkheid te hebben gegeven. 

Heb je vragen, laat het ons weten. 

Corona Coördinator/contactpersoon: 
Vanuit het bestuur:  

• Ellen Dekker, 06-12543390 of via de mail cockenellen@hetnet.nl. 
Voor wedstrijdsecretariaat:  

Mandy Mol, 06-51794279, of via de mail mandy.handbal@gmail.com 

 

Wij wensen jullie een sportief vervolg met de zaalwedstrijden. 

 

 

Vriendelijke groet namens het bestuur 

Ellen Dekker 

 

Handbalvereniging Con Zelo 

06-12543390 

cockenellen@hetnet.nl 
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Handbalvereniging Con Zelo heeft de volgende gedragsregels ingevoerd:  
 

Basisregels: 

• Houdt buiten het sportveld 1,5 meter afstand van elkaar 

• Gebruik de beschikbare desinfecterende middelen 

• Blijf thuis bij gezondheids- en/of verkoudheidsklachten 

• Volg de basisregels zoals die gelden bij RIVM 
 

Spelregels voor sport: 
Iedereen mag binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen 

voorkomen. Er geldt: 

• Een CTB is verplicht op binnensportlocaties, inclusief sportkantines, kleedkamers en andere 
faciliteiten, voor amateursporters en iedereen vanaf 18 jaar 

• Sporten in groepsverband is toegestaan. 

• 1.5mtr afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen 

• Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 

Coaches/Trainer:  

Wanneer je als team in het weekend zelf in de problemen komt omdat meerdere spelers in 

quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden neem dan zo snel 

mogelijk contact op met onze wedstrijdsecretaris Mandy Bruin-Mol, 06-51794279 of via de mail 

mandy.handbal@gmail.com Mandy regelt alles verder met het NHV en de tegenstander.  

 

Scheidsrechters, vrijwilligers, zaaldiensten, coaches, trainers: 

• Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen. 
Denk hierbij aan coaches, trainers, scheidsrechters, leiders, alle vrijwilligers. Zie uitzondering 
bij toegang Sportpodium Waarland 

Publiek 

• Bij amateursport is geen publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen 

• Noodzakelijke rijouders bij uitwedstrijden zijn functioneel aanwezig en mogen op de tribune of 
in de sporthal zitten met een mondkapje op 1,5mtr afstand. Hierbij is het advies van het NHV 
om rijouders tot een minimum te beperken en van iedereen een CTB te vragen 

• In sporthal Sportpodium Waarland gelden de horecaregels. De tribune is gesloten.  
 

Regels Sportpodium Waarland  

• Wij maken thuis in de zaal gebruik van sporthal Sportpodium Waarland en hier gelden de 
horecaregels omdat men via de horeca de sporthal betreedt. Bij het betreden van de sporthal  
wordt aan iedereen vanaf 14 jaar een CTB gevraagd. Kinderen vanaf 14 -18 jaar, zonder CTB 
die alleen komen sporten, mogen door de kantine naar de kleedkamers en dienen na de 
wedstrijd het Sportpodium meteen te verlaten. Voor  alle sporters vanaf 18 jaar geldt een 
CTB. 

• De wedstrijden voor de Dames Midweeks kunnen gespeeld worden. De toegang tot de 
sporthal voor de wedstrijden die na 20.00uur plaatsvinden, is via de zijdeur in de entree van 
de sporthal. De kleedkamers en de sporthal kunnen gebruikt worden, de horeca is gesloten. 

• Rijouders van bezoekende teams zonder CTB mogen met een mondkapje op plaatsnemen in 
de horeca (zij zijn functioneel aanwezig). Hierbij is het advies van het NHV om rijouders tot 
een minimum te beperken en van iedereen een CTB te vragen. 

• Wil je als publiek kijken naar de wedstrijden dan kan dat in het horecagedeelte met een vaste 
zitplaats. Iedereen vanaf 14 jaar moet hierbij een CTB tonen. 

• Voor trainingen geldt dat iedereen vanaf 18 jaar een CTB moet tonen met uitzondering van 
trainers en coaches.  

Op Veelgestelde vragen Corona - Handbal vind je de uitgebreide versies van het NHV.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
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