Handbal competities stilgelegd tot en met 10
november wegens nieuwe maatregelen Coronavirus
Beste leden,
Op dinsdagavond 13 oktober om 19:00 uur heeft het kabinet nieuwe maatregelen
aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De
aangekondigde maatregelen zullen in ieder geval de komende vier weken van kracht
zijn en gaan in op woensdag 14 oktober om 22:00 uur.
Deze maatregelen hebben gevolgen voor de handbalsport. Alle handbalcompetities
van het NHV worden per direct stilgelegd tot en met 10 november. Dit geldt voor alle
competities van het NHV, zowel voor de senioren als jeugd, op alle niveaus.
Jeugd tot en met 17 jaar mag door blijven trainen in teamverband, hierbij zijn
onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club toegestaan.
Naast de sportkantines moeten nu ook de douches en kleedkamers gesloten
worden.
Deze maatregelen hebben, bovenop de ontwikkelingen van de afgelopen weken,
veel impact op het verdere verloop van de competities. Het NHV werkt de mogelijke
scenario’s uit voor het vervolg van de competitie. De uitkomst zal mede afhankelijk
zijn van de duur van de huidige situatie.
Houd rekening met elkaar en blijf gezond !!
Bestuur HV Groesbeeks Glorie

VEELGESTELDE VRAGEN CORONA

(update 14 oktober)
Wat betekent het mondkapjes advies voor het handbal?
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch
mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Om duidelijkheid te
verschaffen over hoe we in het handbal hier het beste mee om kunnen gaan, is
hieronder een aantal aanvullende adviezen op een rijtje gezet:
•
•
•

Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden
van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal;
Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij
binnenkomst en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes;
Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de
mondkapjes af;

•
•
•
•

Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank
mondkapjes te dragen;
De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het
geven van aanwijzingen aan het team;
Aanwezige personen bij de wedstrijdtafel houden hun mondkapje op;
Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun
mondkapje op.

Verenigingen en teams
Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus, dan gelden de op
dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon
thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bronen contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in
quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de
opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en
wedstrijden.
Lees hier meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of
wedstrijden?
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of
andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden
opgelegd.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van
verkoudheidsklachten?
Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of
bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het
kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Trainingen en wedstrijden
Mogen jeugdteams tot 18 jaar blijven trainen?
Voor trainingen in teamverband wordt er voor de jeugd tot 18 jaar een uitzondering
gemaakt. Zij mogen ‘gewoon’ blijven trainen. Ook zijn onderlinge wedstrijden met teams
van de eigen club toegestaan.

Mogen seniorenteams vanaf 18 jaar en ouder blijven trainen?

De trainingen in teamverband van 18 jaar en ouder zijn per woensdag 14 oktober 22.00
uur, uitsluitend toegestaan met een maximale groepsgrootte van 4 personen (inclusief
trainer) en met continue inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel, zowel binnen als
buiten de lijnen.

Mogen er nog wedstrijden of toernooien plaats vinden?
Alle handbalcompetities worden stilgelegd. De maatregelen gaan in per woensdag 14
oktober, 22.00 uur en gelden voor ten minste 4 weken.
Onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club, onder de 18 jaar, zijn toegestaan.

Sportaccommodatie en sportkantine
Hoe ga ik om met veilig en verantwoord gebruik van kleedkamers?
Douches en kleedkamers zijn per woensdag 14 oktober 22.00 uur gesloten.

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?
Ja, sportkantines worden gesloten vanaf 29 september 18:00 uur.

Toeschouwers
Mogen sporters of stafleden die klaar zijn met hun training blijven
kijken naar een andere training?
Nee. Sporters of stafleden die klaar zijn met hun eigen training worden gezien als
toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

Wie mogen wel aanwezig zijn in de sportaccommodatie?
Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij
trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.
Mogen ouders naar trainingen van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer.
Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een
kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden
toegelaten.

