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Veiligheid- en hygiëneregels 
Handballen mag weer buiten en daar zijn wij ontzettend blij mee, maar uiteraard moet dit wel 
gebeuren volgens de veiligheidsregels. Dit betekent dat er het een en ander is aangepast en dat het 
allemaal wat anders gaat dan we gewend zijn. Met de buitenvelden die ons toegewezen worden, is 
het mogelijk om te trainen op 1,5 meter afstand van elkaar. Om voor iedereen duidelijk te hebben 
wat de regels zijn, brengen wij jullie hiervan op de hoogte doormiddel van dit veiligheidsprotocol en 
doormiddel van updates op de website, facebook, Instagram en handleidingen langs de velden. 
 
Handballen doen we op 1,5 meter 
Dit houdt in dat je voor de training, tijdens de training en na de training 1,5 meter afstand houdt van 
je teamgenoten. Het is niet de bedoeling dat je meer dan 5 minuten voor de training aanwezig bent 
en na de training is het de bedoeling dat je de accommodatie zo spoedig mogelijk verlaat. Na de 
training (75 minuten) is de vereniging niet verantwoordelijk voor jouw gedrag. Op en rond de ACLO 
staan pijlen aangegeven voor de looproutes.  
 
Als je klachten hebt, blijf je thuis  
Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) 
symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Dit geldt ook als iemand in 
jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C°), benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op 
Corona. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 
Daarnaast is het van belang dat je zo min mogelijk aan je gezicht zit, hoest en niest in je elleboog en 
een papieren zakdoekje gebruikt. Ook moet je regelmatig je handen wassen. 
 
Kom voorbereid naar de training 
Zorg dat je in sportkleding naar de training komt en zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. De 
kleedkamers in het sportcentrum zijn namelijk gesloten. Toiletten kan je alleen gebruiken bij hoge 
uitzondering. Naast het sportveld staat desinfectiemiddel, hiermee maak je je handen schoon voor je 
het veld betreedt. 
 
Materialen 
Zorg voor maximale hygiëne. Er worden alleen ballen van de accommodatie gebruikt en de ballen 
moeten na iedere training gedesinfecteerd worden met water en zeep. De emmers met water en 
zeep zullen naast het veld staan. Het desinfecteren van de ballen gebeurt door 2 leden per tijdsblok. 
Na het schoonmaken worden de ballen in de bak gelegd waarvoor ze bedoeld zijn. Ander 
trainingsmateriaal (bijvoorbeeld pionnen) wordt alleen door de trainer aangeraakt. Hij draagt hierbij 
handschoenen.  
 
Handballen op velden 
Er wordt getraind op buitenvelden. Er zal worden getraind in blokken van 75 minuten waarbij 
groepen van maximaal 20 personen per blok zijn toegestaan. Er wordt getraind op technische skills 
en balvaardigheid gecombineerd met fysieke vormen. De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal 
personen overgespeeld worden.  
 
Wisseltijd  
Iedereen komt niet eerder dan 5 minuten voor het begin van de training op de ACLO. We trainen 75 
minuten in plaats van 90 minuten, zodat trainingsgroepen elkaar zo min mogelijk kruisen. Iedereen 
moet zo spoedig mogelijk na de training de accommodatie verlaten (uiterlijk 10 minuten na de 
training) en douchen doe je thuis. Uiteraard houd je ten alle tijden 1,5 meter afstand. De 
verschillende teams binnen een vereniging dienen elkaar zo min mogelijk te kruisen. 



Naleven veiligheidsprotocol 
Wij verwachten dat iedereen die komt trainen zich aan het veiligheidsprotocol houdt. De trainer ziet 
hierop toe. Houdt een lid zich niet aan de veiligheid dan, wordt dit benoemd. Worden de regels 
meermaals niet nageleefd, dan dient het lid de training te verlaten. Gebeurt dit 2 trainingen, dan 
wordt het lid verwijderd uit de zomertraining. 
 
 
 

 


