
Wedstrijd Protocol Handbalvereniging De Cirkeltijgers  
 

Beste leden, tegenstanders, coaches, scheidsrechters en overige handballiefhebbers, 
 
In dit protocol zijn de maatregelen te vinden die genomen zijn door het Nederlands Handbal 
Verbond (NHV), het Sportcentrum en de ACLO die nodig zijn om veilig en verantwoord te kunnen 
handballen. Onze thuiswedstrijden vinden plaats op de ACLO in twee verschillende zalen, de HG-hal 
en de Struikhal. De volgende maatregelen gelden op het Sportcentrum en zijn specifiek voor onze 
wedstrijden: 
 
Algemene regels gebaseerd op Protocol NOC-NSF “Verantwoord Sporten” 

1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 
2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.  
3. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan.  
4. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 
5. Was altijd je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van het sportcentrum.  
6. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  
7. Houd 1,5 m afstand (uitzondering tijdens het sporten). 
8. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat 

indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden 
hoeft te worden. 

9. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen 
sporters wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 

10. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek 
contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel. 

 
Handbal specifieke regels  

1. De teams betreden gefaseerd het speelveld. 
2. Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud. 
3. Het is verboden in het veld of vanaf de zijkant in groepsverband te zingen of te schreeuwen.                 

Het is daarom niet toegestaan om: 
o Een yel, aanmoeidingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het              

team). 
o Een clublied te zingen. 
o Overwinningsmomenten te vieren. 
o High fives te geven. 

4. Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook            
hierbij de 1,5-meter afstand in acht. 

5. De tijdwaarnemer en wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van            
elkaar te bewaren.  

6. Op de wisselbank en in de wisselzone adviseren wij zoveel mogelijk afstand te bewaren. 
7. Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde              

speelhelft te spelen. Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken             
voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren. 

Route naar en aankomst bij het Sportcentrum  
1. Kom zoveel mogelijk met de fiets naar het Sportcentrum en houdt bij aankomst, parkeren en 

vertrek bij fietsenstallingen ook 1,5m afstand. Bij gebruik van het OV houdt dan de op dat 
moment geldende voorschriften aan.  



2. Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of 
naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. 

3. Als deelnemer aan een training/wedstrijd wordt verwacht dat je direct naar de betreffende 
sporthal of zaal gaat en binnen het gebouw van het Sportcentrum de aangegeven route 
volgt. 

4. Voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid 
personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld. 

 
Vertrek vanaf het Sportcentrum 

1. Voor alle binnen sporters geldt: na afloop van de sportactiviteit verlaat je weer via de 
aangegeven routing direct de sportlocatie en ga je naar huis. 

 
Voorzieningen sporters 

1. Publiek is NIET toegestaan tijdens de wedstrijden. Alleen ouders/ verzorgers die spelers 
brengen en ophalen kunnen plaatsnemen op de tribunes.  

2. Teams die in de Struikhal spelen kunnen op de tribune, met onderlinge afstand, wachten 
totdat ze het veld mogen betreden voor de warming up. In verband met de beperkte 
capaciteit in de HG-hal kunnen beide teams niet wachten in de hal voordat ze het veld 
mogen betreden. Eerst zal een team de hal moeten verlaten voordat de beide teams de hal 
in kunnen.  

3. De kleedkamers zijn weer onder bepaalde voorwaarden opengaan. 
4. Sporters worden, i.v.m. beperkte capaciteit, nog steeds verzocht om zoveel mogelijk voor de 

les, training en/of wedstrijd in sportkleding naar de sportlocatie (het Sportcentrum) toe te 
komen. 

5. Sporters worden verzocht de kleedkamers alleen te gebruiken na de sportactiviteit 
(wedstrijd en/of training) om snel om te kleden en eventueel kort te douchen. 

6. Teambesprekingen mogen niet in de kleedkamer plaatsvinden. 
7. Per kleedkamer zal aangegeven worden hoeveel mensen er tegelijkertijd binnen mogen zijn. 

Je kunt nooit met het hele elftal tegelijk in de kleedkamer zijn. 
8. Plaatsen in de kleedkamer waar je niet mag zitten zijn afgeplakt. 
9. Douches die niet gebruikt mogen worden zijn afgeplakt. 
10. Bij thuisspelende teams benadrukken dat het nog steeds de voorkeur heeft om thuis te 

douchen. 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij jullie graag naar de website van de ACLO of van het NHV: 
https://www.aclosport.nl/corona-protocollen/  
https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden/ 
 
Of mail gerust naar bestuur@cirkeltijgers.nl  
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