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Disclaimer: Doordat de huidige maatregelen zich steeds weer aanpassen, is het belangrijk om dit 
document regelmatig te raadplegen. Indien nodig zal dit document worden aangepast.  
Hou hiervoor onze website in de gaten: www.quintushandbal.nl. 
Volg altijd de richtlijnen van het RIVM (www.rivm.nl) en lees ook het sportprotocol van het NOC*NSF 
(http://www.nocnsf.nl/sportprotocol) en van het NHV (https://www.handbal.nl/blog/2020/04/24/protocol-
handbal-breedtesport/) . 



 

   
 

Voorwoord  
  
Na de persconferentie van het kabinet (21 april 2020) inzake de versoepeling van de 
coronamaatregelen hebben wij als bestuur de verschillende protocollen en handboeken gelezen waarna 
tot de eerste conclusie kwamen om niet direct te beginnen met trainen. De eerste protocollen waren te 
zwaar om te handhaven en was niet bevorderlijk voor het plezier die wij uit onze sport halen. 
  
Nadat er vanuit het NHV een kleine versoepeling kwam in het protocol hebben wij opnieuw overwogen 
of we de trainingen zouden herstarten. Wij willen natuurlijk niks liever dan dat onze leden weer kunnen 
sporten, maar hebben daarbij wel een verantwoordelijkheid. 
  
Na overleg te hebben gehad met enkele trainers over de invulling en het kunnen vinden van de 
coördinatoren hebben we besloten om de trainingen weer aan te laten vangen vanaf woensdag 6 mei. 
  
Het coronavirus is echter nog altijd volop aanwezig in onze samenleving, hetgeen betekent dat we 
uiterst voorzichtig te werk zullen moeten gaan. Vanuit het sportkoepel NOC*NSF, het NHV en 
gemeente Westland zijn er protocollen en richtlijnen aangegeven waar wij ons als vereniging aan 
moeten én willen houden (zie o.a. http://www.nocnsf.nl/sportprotocol).  
  
Dit document is voornamelijk bedoeld voor onze leden, trainers en ouders. Alleen gezamenlijk kunnen 
we ervoor zorgen dat we weer verantwoord kunnen gaan sporten. 
  
Met sportieve groet, 
Bestuur Quintus Handbal 
  



 

   
 

Protocol Quintus Handbal i.v.m. trainen tijdens corona:  
 
In navolging op het kabinetsbesluit om de Corona maatregelen wat te versoepelen, hebben wij als 
bestuur een protocol opgesteld aan de hand van de protocollen van NOC*NSF en het NHV, voor het 
openstellen van het handbalveld voor de jeugd. Indien er een volgende fase wordt afgekondigd, zullen 
wij dit protocol hierop aanpassen.  
 
Als eerste hebben wij als handbalvereniging bij de ouders van de jeugdleden geïnventariseerd welke 
kinderen willen en van hun ouders mogen deelnemen aan de aangeboden trainingen tijdens de corona 
periode. Op basis van deze respons is in overleg met de trainers een opzet gemaakt van de indeling 
van de trainingen. Er zullen alleen kinderen trainen met toestemming van de ouders.  
Er wordt een “poster” op het handbalveld opgehangen met de “standaard” preventieve coronaregels, 
welke door de trainers, voorafgaand aan de training ook nog aan de kinderen/jeugd kenbaar wordt 
gemaakt. Deze poster is in de bijlage bijgevoegd. 
 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:  
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts;  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar 
buiten;  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID- 
19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
• Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet;  
• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;  
• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  
• Douche thuis en niet op de sportlocatie  
• Vermijd het aanraken van je gezicht;  
• Schud geen handen;  
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

daarna naar huis.  
 
Voor een uitgebreide lijst van maatregelen, verwijzen wij u naar de bijlagen, waarin de standaard, zoals 
gepubliceerd door het NOC*NSF, is opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Voor wat betreft de trainingen, gelden naast voorgaande maatregelen, de volgende voorwaarden en 
afspraken:  
 
1. Trainingsschema van buitensport activiteiten (dagen, tijden, leeftijden)  
Dit volgt zo spoedig mogelijk. 
 
2. Locatie van de buitensport activiteiten  
De handbaltrainingen vinden buiten plaats op het handbalveld gelegen op Quintus Sportpark, 
Leeuwerik 1 te Kwintsheul 
 
3. Logistiek plan t.a.v. brengen en halen van kinderen en begeleiden van kinderen  

a. Trainers en kinderen komen voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de 
accommodatie waar de training wordt gegeven.  

b. Voor aankomst- en vertrektijden verwijzen wij naar punt 4 b en c.  
c. Ouders komen, indien noodzakelijk, tot de ingang van het sportpark om hun kind te brengen 

en gaan daarna direct weer naar huis en zorgen ervoor dat ze de ingang niet blokkeren.  
 

4. Organisatie maatregelen rondom de trainingen/sportactiviteiten  
a. De training wordt door de trainers goed voorbereid. Er wordt voor gezorgd dat de 

training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat er gelijk kan worden begonnen, 
om zodoende uitloop te vermijden. Vooraf wordt niet elders warmgelopen of dergelijke de 
trainingstijd en het trainingsveld is leidend;  

b. Bij de trainingstijden van de kinderen tot en met 12 jaar is geen rekening gehouden 
met aankomst- en vertrektijden. De volgende groep dient te wachten in het aangegeven vak 
totdat de trainer aangeeft het veld te mogen betreden. Nadat de training van een groep 
beëindigd is, verlaten die kinderen direct het trainingscomplet en gaan naar huis;  

c. Bij de trainingstijden van jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar is rekening gehouden met 
aanvangstijd t.o.v. van de groep tot en met 12 jaar. Om die reden zal er 30 minuten zitten 
tussen einde training van de jeugdgroep tot en met 12 jaar en start van de daaropvolgende 
training. Nadat de training van een groep beëindigd is, verlaten de jeugd direct het 
trainingscomplet en gaat naar huis;  

d. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar geldt ook dat zij 1,5 meter afstand houden, 
ook onderling. De trainer zal dit voorafgaand aan de training nogmaals duidelijk maken aan 
de jeugdleden. Het is voor de deze spelers toegestaan om met de bal over te gooien. Het is 
hierbij van belang dat iedere speler zijn handen en bal ontsmet voordat zij beginnen aan 
de training.  
Er wordt voor gezorgd dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk 
materialen gedeeld moeten worden, voor zover er al materialen worden gebruikt;  

e. De groepen jeugd 13 tot en met 18 jaar krijgen training waarbij de trainer na inventarisatie 
een trainingsschema gemaakt welke leden op welke dag zullen trainen;  

f. Voorafgaand aan de training wordt gevraagd bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen 
klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19);  

g. Toeschouwers/ouders zijn bij de training niet welkom, tenzij dat in specifieke 
gevallen noodzakelijk is (maar mocht een ouder dit willen, dan dient dit voorafgaand aan de 
training gemeld te worden bij de trainer. De trainer koppelt dit terug naar het bestuur. 
Bestuur beslist over eventuele aanwezigheid);  

h. Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op 
geen enkel moment toegestaan. Het tijdschema, zie hiervoor punt 1, is zodanig ingedeeld, 



 

   
 

dat er geen vermenging plaats vindt van kinderen in de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar en 
jeugd van 13 tot en met 18 jaar;  

i. EHBO-materiaal is aanwezig op de locatie.  
 

 
 
5. Hygiëne maatregelen voor, tijdens en na de trainingen/activiteiten (o.a. voor 

sanitaire voorzieningen)  
a. Kinderen/jeugd worden gewezen op het belang van handen wassen en de 

kinderen/jeugd mogen op de training geen handen schudden;  
b. Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;  
c. De kinderen/jeugd komen in sportkleding naar het trainingsveld. De kleedkamers 

blijven gesloten voor hen;  
d. De sanitaire voorzieningen op het trainingscomplex blijven gesloten. De 

kinderen/jeugd wordt verzocht thuis naar het toilet te gaan; 
e. Er is geen gelegenheid tot douchen na afloop van de trainingen;  
f. Kinderen worden tijdens de training continu gemonitord en zij worden gewezen om 

de regels zo goed mogelijk uit te voeren en aangesproken wanneer dat niet gebeurt. Dit is 
een continu proces; 

g. De gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen 
worden gevolgd. Na afloop van een training worden de gebruikte materialen met 
desinfectiemiddel schoongemaakt. De trainer is hiervoor verantwoordelijk.  
 

6. Contactpersoon in coronatijd zijn onderstaande personen als contactpersonen/ 
coördinatoren in coronatijd aangewezen.  
 
• Christina Werkhoven, bereikbaar via: Christina.werkhoven@quintushandbal.nl 

 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn rondom dit protocol of het trainen binnen dit protocol kan 
hierover contact opgenomen worden met het bestuur via secretariaat@quintushandbal.nl. 
Wij verzoeken iedereen nogmaals voorzichtig te zijn en zich te houden aan de boven genoemde 
regels/protocollen. 
 
 
Veel sportplezier! 
 
 
Bestuur Quintus Handbal 
  



 

   
 

 

 
 
 
 


