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AANVULLING OP COVID-19 PROTOCOL VOOR WEDSTRIJDEN 

 

 
 

s.v. Swift Helmond opgericht 31 december 1942. Aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond.  
KvK: 40235549, IBAN: NL10RABO0121088952 

 
VEKA → 13+ mondkapjes op: Geen mondkapje = geen toegang 
 

1. Kom maximaal 30 minuten voor de wedstrijd (bij voorkeur al in je wedstrijdtenue) het 

gebouw binnen en ga rechtstreeks naar de aangewezen kleedlokalen (gasten of Swift 

kleedlokaal). Verdeel je over de twee kleedlokalen die aangewezen zijn (maximaal 8 

personen), zodat 1,5 meter afstand in het kleedlokaal gehandhaafd wordt 
 

2. Wacht in kleedlokaal totdat je wordt opgehaald. Dit zal 10 minuten voor einde van de 

wedstrijd zijn die op dat moment wordt gespeeld en je kan starten met warming-up langs de 

kant. Speel je de eerste wedstrijd, dan zal je waarschijnlijk iets eerder worden opgehaald  
 

3. Neem al je spullen mee de zaal in en zet die in de hoek van de hal waar je binnen bent 

gekomen  
 

4. Mondkapje pas af als de warming-up op het veld begint, dus langs de kant warmlopen met 

mondkapje op! 
 

5. Er wordt niet van helft gewisseld tijdens de rust 
 

6. Als de wedstrijd is afgelopen, dan ga je met je team achter het doel langs, met je tassen 

naar de overkant, zodat het team dat gespeeld heeft via het midden terug kan naar de 

kleedkamers. 
 

7. Wisselspelers op de bank moeten weer mondkapje op doen, coaches hoeven tijdens de 

wedstrijd het mondkapje niet op 
 

8. Er staan voldoende banken om 1,5 meter uit elkaar te zitten, dit is verplicht en de banken 

mogen niet verplaatst worden 
 

9. Geen begroeting, yell of schreeuwen langs de kant 
 

10. Na de wedstrijd geen boks, ellenboog of andere manier van fysiek bedanken 
 

11. Terug naar de kleedkamers, schoenen wisselen en pand verlaten. Er wordt dus niet 

gedoucht! 

 
 
Coaches en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle COVID-19 regels door het 
team, waaronder het afstand houden op de bank en het dragen van de mondkapjes voor de 13+ 
jarigen 
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