
 
 

Beste leden,  
 
Langs deze weg willen we jullie informeren over de meest recente aangepaste Corona maatregelen.  
Wij zullen dit in het vervolg ook via een push bericht in de HandbalNL app doen, maar voor het geval 
je die meldingen hebt uitstaan stuur ik jullie ook nog een e-mail. Wij zijn van plan vaker berichten via 
HandbalNL app naar jullie te sturen. Zet hiervoor je pushberichten aan. Een uitleg vind je hier.  

 

Coronaregels sporthal De Slenk vanaf 6 november 2021 

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs (QR-code) voor de binnensport. Dus ook in onze 
sporthal het Sprongschot en in sporthal De Slenk. 

 

QR-code is verplicht voor sporters en publiek vanaf 18 jaar 

Voor de handbalsport betekent dit dat alle sporters van 18 jaar en ouder zowel bij trainingen als 
wedstrijden een QR-code moeten kunnen tonen. Voor publiek is het coronatoegangsbewijs verplicht 
vanaf 18 jaar. Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn bij wedstrijden en 
trainingen hoeven hier niet aan te voldoen. 

 

Hoe krijg je een coronatoegangsbewijs? 

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met 
een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen voor toegang blijft gratis voor personen 
die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben. Kijk voor meer informatie op 
https://www.rijksoverheid.nl/corona. 

 

Is er een mondkapjesplicht in de sporthal? 

Nee. In onze sporthal het Sprongschot en in sporthal de Slenk geldt het coronatoegangsbewijs en is 
een mondkapje op dit moment dus niet verplicht. 

 

 

 

 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000143843-hoe-stel-ik-pushberichten-in-
https://www.rijksoverheid.nl/corona


 
 

Controle op het coronatoegangsbewijs 

In onze sporthal het Sprongschot en in sporthal De Slenk gelden bovenstaande regels en controleren 
wij binnen onze (vrijwilligers) mogelijkheden. Je bent verplicht om je aan bovenstaande regels te 
houden. Wij vragen jullie begrip voor deze situatie en de vrijwilligers die vrijwillig uitvoering geven 
aan de controle om onze mooie handbalsport doorgang te laten vinden. Het bestuur waardeert het 
niet om hierover in discussie te gaan bij de controle. 

 

Protocol niet opkomen vanwege Corona besmetting 
Als een team niet mag spelen van de GGD, vanwege spelers met Corona, zijn er een aantal stappen 
die je kunt nemen. Lees hier meer over de procedure voor het annuleren van wedstrijden i.v.m. 
Corona. 

Protocol niet opkomen vanwege invoeren Coronatoegangsbewijs 
 

Als een team onvoldoende spelers heeft vanwege de invoer van het coronatoegangsbewijs kan je 
hier het protocol vinden voor het afmelden voor de desbetreffende wedstrijd. 

 

Voor bovenstaande geldt dat annuleren/afmelden via het wedstrijdsecretariaat verloopt 

Verplaatsen of annuleren verloop via ons wedstrijdsecretariaat. Niet zelf met de tegenpartij of 
coaches contact opnemen voordat je contact het gehad met ons wedstrijdsecretariaat. Zij zijn 
bereikbaar via secretaris@dsohandbal Of telefonisch via 06 57 11 55 83 (Ingrid Ruijsestein). 

Klik hier voor de veel gestelde vragen over Corona en competitie. 
Klik hie rvoor het landelijk protocol verantwoord sporten. 
Klik hiervoor de FAQ van NOC*NSF. 
 

Sportieve Groet, 
 

 
 
Karin Selie 
Voorzitter HV DSO 

E-mail: voorzitter@dsohandbal.nl 
Tel. 06 54994455 
Handbalvereniging DSO | IJsselmeerstraat 90 B | 1784 MA | DEN HELDER 
E-mail:dso@handbal.nl |www.dsohandbal.nl 

https://www.handbal.nl/procedure-afgelasten-wedstrijden-ivm-corona/
https://www.handbal.nl/procedure-afgelasten-wedstrijd-ivm-coronatoegangbewijs/
https://www.handbal.nl/corona-en-competitie/
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
mailto:dso@handbal.nl
http://www.dsohandbal.nl/


 
HV DSO, Door Samenwerking Ontstaan, Waar Plezier, Passie & Prestatie samengaan 
 

 

 


