
 Coronahuisregels  HVUnitas wedstrijden 

Update 29 september 2020 

 

Beste Unitasser & handballiefhebbers, 

 

Het coronavirus legt handballend Nederland ongewild en ongevraagd regels op waar we mee te 
maken hebben. 

Vanuit het NHV en onze lokale gemeente zijn er, in die hoedanigheid, een aantal regels ons opgelegd. 

Een bijkomend punt is de verbouw van onze sporthal, De Boerhoorn. De sporthal en kleedkamers 
blijven beschikbaar echter de aangrenzende delen worden grondig verbouwd.  

Alle aandachtspunten voor jullie op een rij: 

- Registratie van spelers en aanvullende teamleden gaat middels sportlink. Hierdoor is 
inschrijving bij aankomst in de sporthal niet noodzakelijk; 

- Vanaf 29 september 18.00 uur geen toeschouwers bij wedstrijden en trainingen. Het doel is 
om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij 
elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor 
ouders die naar hun sportende kind willen kijken. 

- Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder 
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven 
kijken naar de wedstrijd. Graag het aantal chauffeurs vooraf doorgeven via info@hvunitas.nl 
om discussies bij de ingang van de sporthal te voorkomen. 

- We houden ons aan de richtlijnen van het NHV (NOC-NSF) https://www.handbal.nl/protocol-
corona-en-wedstrijden/ 

 

We kunnen niet vaak genoeg herhalen, heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!  

Onze sport is een contactsport waardoor het virus makkelijk is over te dragen. Het zou zonde zijn als 
er door handbal het virus wordt overgedragen waardoor hele teams of zelfs competities kunnen 
hierdoor stil komen te staan. Neem hierin je verantwoordelijkheid. 

HVUnitas gaat er vanuit dat de genomen maatregelen voldoende zijn en worden gerespecteerd. Dit 
mag je ook van onze teams verwachten bij jullie thuiswedstrijden. 

Aanvullingen en/of vragen zijn altijd welkom! Deze graag sturen naar info@hvunitas.nl. 

 

Namens HVUnitas wensen we iedereen een sportief handbalseizoen! 

- Vanaf 29 september 18:00 uur is sportkantine tijdelijk dicht. 
- Bij aankomst in de sporthal handenwassen en de aanwijzingen/looproutes volgen; 
- Bij aankomst hebben de spelers het wedstrijdtenue aan. Gebruik van de kleedkamer is alleen 

mogelijk na de wedstrijd dit i.v.m. met kleed-/douchecapaciteit. (1,5 mtr. regel). Voor de 
eventuele teambespreking wordt een andere ruimte beschikbaar gesteld of anders opgelost; 


