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Inleiding: 

Per 29 April a.s. is er een versoepeling maatregelen 
Coronavirus en handbal van kracht. 

Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor 

een deel versoepeld. Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen dienen tot en met 28 april gesloten 

te blijven. Vanaf 29 april mag de handbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en 

strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht, mits de gemeente hiermee akkoord is. 

Bij de jeugdtrainingen dienen de hygiënemaatregelen van het RIVM te worden gevolgd. Voor de jeugd in 

de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat er tijdens het sporten 1,5 meter afstand gehouden dient te 

worden, voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dit niet. Alleen trainingen (en tot en met 12 jaar 

onderlinge wedstrijden) zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden en 

kleedkamers blijven gesloten. 

Regie bij gemeenten, NHV werkt aan protocol 
De regie bij het weer openstellen van de accommodatie voor de jeugd ligt bij de gemeenten, die daar 
afspraken over maken met de verenigingen en sportparken. De aanpak kan per gemeente verschillen. 
Deze georganiseerde sportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook in de openbare 
buitenruimte plaatsvinden. 

Het NHV heeft samen met NOC*NSF, de andere sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten 
(VSG) een sportprotocol gemaakt, dat door het RIVM is goedgekeurd. In dit protocol wordt aangegeven 
hoe men veilig kan sporten, volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging hierop heeft het NHV een 
handbal specifiek protocol gemaakt (die treffen jullie hieronder). De handbal specifieke sportprotocol 
heeft ook de goedkeuring van het RIVM en de toestemming van de gemeente en is door D.S.O.  als 
verenigingen naar onze eigen situatie verfijnd. De gemeente zal hierop handhaven. – vanaf 29 april a,s, 
kunnen we deels weer van handbal genieten. 

 

Wat bekent dit voor DSO ? 
 
Inmiddels hebben er diverse overleggen met Gemeente, het bestuur, de kantine commissie en de TC 
plaatsgevonden, hoe we de versoepelende maatregelen binnen DSO concreet gaan invullen. 
 
Hoe trainen, hoeveel trainen, wanneer trainen, max personen op veld, maatregelen aan de accomodatie 
tijdens en na de training, etc. etc. 

Dit alles moet over onze leden en de vrijwilligers beheersbaar en onder controle zijn om de gezondheid 
van eenieder te borgen. 
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Hieronder treffen jullie de links van het totale sport protocol die per 29 april van kracht is en de 
protocollen per doelgroep.  

Binnen de vereniging hebben we afgesproken na een volle week intern te evalueren en eventueel bij te 
sturen. Met de evaluatie bekijken we ook of we verantwoord niet spelende leden kunnen begeleiden 
tijdens de trainingen. In geval van onvoorziene situaties tijdens de trainingen, zal het DSO bestuur 
terstond actie ondernemen. 

 

Protocol Handbal Breedtesport - verantwoord sporten kinderen 
t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar 

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen 

trainen in de buitenlucht.  

Een dringende noot: De gemeente zal handhaven en toezien op het praktisch gebruik van dit protocol.  

Bij (herhaaldelijk) overtreden van dit protocol zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van 

deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. 

DSO heeft als vereniging de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de handbaltrainingen zelf en 

het handhaven van het protocol. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft 

onze voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s. 

 

Per 29 April starten we de trainingen voor de groepen jeugd t/m 12 en 13 t/m 18. Met de onderstaande 

maatregelen en punten van actie, kunnen we veilig trainen borgen binnen onze mogelijkheden. 
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1 – Algemeen - Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

• 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; 

• blijft 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 thuis blijven 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 ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; indien toch tijdens trainen toilet gebruik 

nodig is, geschied dit per persoon. Binnen D.S.O. zijn papieren handdoekjes aanwezig. Vooraf en 
achteraf gebruik toilet moeten de handen gewassen worden.  

• 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; 
• thuis douchen / omkleden, onze kleedkamers op de sportpark de Dogger zijn gesloten. 
• vermijd het aanraken van je gezicht; 
• schud geen handen; 
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan bij D.S.O. op sportpark de Dogger en 

ga direct daarna naar huis. 
• Na trainen houden we de gebruikte trainingsattributen apart en worden schoongemaakt. 
• Na het trainen worden de gebruikte delen (zoals deuren/sanitair) bij DSO schoongemaakt 
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2- Maatregelen voor DSO bestuur: 

• Afstemmen protocol met gemeente  
• Op de hoogte brengen van het protocol aan de leden van DSO. 
• Bestuur heeft tijdens de training de (Corona) coördinator rol en is aanspreekpunt voor de locatie 

en voor de gemeente. Bestuurslid is aanwezig bij de training. 
• Beschikbaarheid van EHBO-materialen tijdens de trainingen. 
• Instrueren van Technische Commissie over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige 

manier sportaanbod kunnen uitvoeren; TC communiceert met trainers/begeleiders. 
• Protocol regels zijn aanwezig op sportpark de Dogger bij aanvang trainingen. 
• Aanwezigheid bladen van de teams die trainen. 
• Instructie aan TC/ trainers/instructeurs dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten 

aanspreken op ongewenst gedrag; 
• Kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes zijn bij D.S.O. gesloten. Alleen het toilet mag 

in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden; 
• Aanwezigheid zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor 

materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes). 
• Training attributen zijn bij D.S.O. beschikbaar voor trainers en Sporters en worden na de training 

apart gehouden en schoongemaakt. 
• Na het trainen worden de gebruikte delen van de accommodatie (zoals deuren/sanitair) bij DSO 

schoongemaakt. 
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3 -  Maatregelen voor Trainers, begeleiders en vrijwilligers 

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je 
training gaat geven; 

• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. 
• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten 

worden; 
• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen 

enkel moment toegestaan; 
• zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. 

Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 
• maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen 

waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 
• ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten 

hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); 
• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden; 
• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 

gebeurt; 
• houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 
• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden; 
• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 
• laat kinderen niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De 

kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 
• laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training 

direct naar huis gaan; 
• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen 

noodzakelijk is; 
• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• was of desinfecteer je handen na iedere training; 
• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts; 
• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 
• 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. 
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4 – Maatregelen voor de DSO sporters die onze trainingen kunnen (en willen) 

volgen. 

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 
koorts (vanaf 38 C°); 

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 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; 

• meld je 5 minuten voor de training bij D.S.O. aan volg de afspraken van je trainer, zodat de 
organisatie rekening kan houden met de aantal mensen die komen en gaan. 

• kom alleen naar D.S.O. wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat. 
• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; laat je op de parkeerplaats bij D.S.O. 

afzetten en/of neem 1,5 meter maatregel bij stallen van fiets in de fietsen stalling. 
• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je 

kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
• kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht 

op aanvang op de daarvoor aangewezen plek. 
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en 

bestuursleden; 
• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve 

personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar 
is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 

• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, 
rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of 
reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt (zoals handbal) na 
gebruik reinigen; 

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. 

 

4a - Extra maatregelen voor DSO sporters jeugd 13 tot 18 jaar: 

 

Afstand en ruimte 

• De 1,5 meter afstandsregel, maximaal 12 personen op een heel veld buiten 
o We gaan trainen in kleine groepjes (12 sporters). 
o We gaan trainen zonder contact op 1,5 meter afstand van elkaar. 
o We gaan technische skills trainen gecombineerd met fysieke vormen met minimale 

afstand op het veld tussen de sporters. 
o We trainen met de minimale bezetting van 1 trainer en eventueel 1 (para)medicus. Staf 

blijft op minimaal 1,5 meter afstand. 
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5 – Maatregelen voor ouders en verzorgers 

• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
• meldt je kind 5 minuten voor de training bij D.S.O. aan volg de afspraken van je trainer, zodat de 

organisatie rekening kan houden met de aantal mensen die komen en gaan. 
• breng je kind(eren) alleen naar D.S.O. wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) 

gepland staat; 
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid en/of koorts; 
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 

C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer 
laten sporten en naar buiten; 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op 
het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met 
deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste 
contact; 

• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; Laat uw kind(eren) 
bij de parkeerplaats uit/instappen of stal de fiets van uw kind(eren) in de fietsenstalling bij 
D.S.O. Hou hierbij de 1,5 maatregel in acht. Indien u met de auto uw kind(eren) brengt, blijft u 
als ouders zelf in de auto. 

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, 

tijdens als na de training van jouw kind(eren); 
• kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; 
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 

bestuursleden; 
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de training en/of toiletgang, wordt dit door D.S.O. begeleidt. 

Er is een (Corona) Coördinator aanwezig. 
• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de 

sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 
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6 – Bijlage 1 – Training Schema per 29 April 2020 

 

 

 

 

 

  

Trainingsschema buiten voorjaar 
2020 

(per 29 April 2020) 

 
 Dag Veld Aanvang Einde Team Trainers  

 Maandag 1 17:00 18:00 E2 Marc/Madelon  

 Maandag 2 18:00 19:00 E1 + F1 oudste Tessa   

 Maandag 1 19.00 20:00 D3 Jessica  

              

 Dinsdag 1 18:00 19:00 D2 Geert/Manon  

 Dinsdag 2 18:00 19:00 C2 Robin  

 Dinsdag  2 19:15 20:15 C1 Robin  

 Dinsdag 2 19:15 20:15 B1 + A1 Mathieu  

              

 Woensdag 1 17:00 18:00 E2 Marc/Madelon  

 Woensdag 1 18.00 19:00 D1 Geert/Manon  

 Woensdag 2 18.00 19:00 E1 Tessa  

 Woensdag 2 17:30 18:30 F1 Irma & Sanne  

              

 Donderdag 2 18:00 19:00 C2 Robin  

 Donderdag 1 19:00 20.00 D3 Jessica  

 Donderdag 2 19:15 20:15 C1 Robin  

 Donderdag 1 19:15 20:15 A1/B1 Mathieu  

              

 Vrijdag 1 18:00 19:00 D1/D2 Geert/Manon  

           TC HV DSO - 290420  
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