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Sportvereniging Swift Helmond 

Onderwerp:  

Datum; 29-09-2020 
Covid19 Regels Swift  

 

1. Inleiding 

Er bestaan op dit moment een aantal richtlijnen zoals die te vinden zijn op verschillende sites: 
rivm.nl, handbal.nl, nocnsf.nl, sommige nemen zelf contact op met de GGD en krijgen hier diverse 
antwoorden te horen wat ook voor verwarring zorgt, regels worden benoemd die nergens terug te 
vinden zijn. 
 
Begrijpelijk dat door de bomen het bos niet meer te zien is. 
  
Wij hebben Patrick Hawinkels bereid gevonden uit te zoeken wat de regelgeving is op het moment 
van het schrijven, Hij is vanaf nu de Covid19 contactpersoon voor Swift. Patrick heeft korte lijnen 
met de GGD vanwege zijn werk. 
 
Hieronder het Swift beleid mbt tot Covid19.  
 

2. Kinderen tot en met 12 jaar:  

Hebben geen beperkingen, ook niet als ze verkouden zijn of een loopneus hebben. Zijn ze echter 
ziek, dan moeten de ouders zich wenden tot de GGD, dan wel huisarts voor advies of eventuele 
coronatesten. 
Heeft een van deze kinderen echter contact met iemand die corona verdacht/bewezen is, of 
iemand in het huis van het kind is benauwd of heeft koorts dan komt dit kind niet naar de training/ 
wedstrijd. 
 

3. Kinderen vanaf 13 jaar:  

Hoeven geen afstand van elkaar te houden, wel ten opzichte van volwassenen. Hierbij blijft de 1,5 
meter regel van toepassing. Ook tijdens pauze van het spel hoeven ze geen afstand te houden.  
 

4. 18 Jaar en ouder 

Volwassen spelers: houden altijd 1,5 meter afstand, met uitzondering tijdens de wedstrijd 
of trainingen 
 

5. Teamspelers 

Teamspelers in het algemeen, die sporten, vallen onder de “overige niet nauwe 
contacten “.  
 

Er zijn geen spelers die gedurende een tijd van 15 minuten continu bij elkaar in de cirkel 
van 1,5 meter bevinden.  
 
Dit houdt in dat als er een speler positief is getest op corona, NIET de rest van het 
team of vereniging in quarantaine hoeft. Ook al hebben ze met elkaar getraind of 
wedstrijden gespeeld. 
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6. Thuiswedstrijden 

Voor tijdwaarneming is maximaal één ouder toegestaan en één ouder die toezichthouder 
is. 
 
Ouders bij thuiswedstrijden, van de eigen club zijn niet toegestaan. Dan zijn ze namelijk 
toeschouwer.  
 

7. Uitwedstrijden en Vervoer 

Swift stelt mondkapjes verplicht in de auto’s, omdat men dan WEL (mogelijk langer dan 15 
minuten) bij elkaar binnen de 1,5 meter verblijft! Dit is alleen bij personen vanaf 13 jaar. 
 
Ouders die rijden naar een uitwedstrijd hebben toestemming om bij deze wedstrijd 
aanwezig te zijn (mits akkoord ontvangende club) ze zijn immers niet mee als 
toeschouwer, maar als rijder. Men rijdt met zo min mogelijk auto‘s 
 
Na de wedstrijden is het niet toegestaan om lang te blijven “rondhangen” op de sport 
locatie (er komen andere clubs/teams etc.) en er is maar beperkt ruimte, er staat geen tijd 
voor maar hou dit zo kort mogelijk. 
 
 

8. Tot slot 

Men is het kader van de AVG niet verplicht te melden als men ziek is, getest wordt, test 
resultaat te delen etc. Het staat vrij, en is aan de ouders/verzorger/speler. 
 
Corona verdachte personen blijven thuis tot:   

1. Test resultaat bekend is en negatief is 
2. Bij positieve test, volg advies GGD  

 
Uit oranje/ rood gebied in het buitenland: (boven de 13 jaar) 10 dagen quarantaine en 
geen klachten dan pas weer naar training/ wedstrijden. 
 
Handelswijzen omtrent Kantines volgen zodra deze weer open gaan en er meer bekend is. 
 
Bij vragen: 
Patrick Hawinkels 
06-13058407 
covid19@swifthelmond.nl  
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