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 1. Inleiding        
 
In dit document is het Swift Helmond beleid rondom Covid’19 opgenomen. Dit beleid is 
gebaseerd op de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM en HandbalNL Deze richtlijnen zijn 
vanaf 5 juni 2021 van kracht gegaan. Raadpleeg bij vragen de officiële websites van het RIVM en 
HandbalNL of neem contact op met onze corona coördinator Patrick Hawinkels.  
 
 2. Wedstrijden jeugd t/m 17 jaar 
 
Wedstrijden met andere clubs zijn toegestaan voor leden tot en met 17 jaar. In onderling overleg 
met andere clubs hebben wij besloten dat ook de 18-jarige spelers mee mogen spelen.  
 
 3. Tijdens en na de wedstrijd 
 
Tijdens autoritten naar uitwedstrijden mogen maximaal 2 personen (vanaf 12 jaar) bij elkaar in 
de auto zitten. Het dragen van een mondkapje is dan verplicht. Wanneer enkel gezinsleden in 
een auto zitten, is een mondkapje niet noodzakelijk.    
 
Voorafgaand aan de wedstrijd dient door de trainer/begeleider een gezondheidsverklaring 
afgenomen te worden. Dit houdt in dat aan de spelers gevraagd wordt of zij klachtenvrij zijn. Dit 
hoeft niet genoteerd te worden.  
 
Begeleiders hoeven tijdens de wedstrijd geen mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor de 
scheidsrechter.  
 
Tijdens de wedstrijd is publiek niet toegestaan. Ouders die naar wedstrijden rijden mogen wel 
blijven, zij vallen namelijk onder begeleiders. Let wel: het kan zijn dat de ontvangende club dit 
anders heeft bepaald.  
 
Tijdens de wedstrijd hoeft er geen 1.5 meter afstand gehouden worden tussen de spelers. 
Probeer buiten het veld wel deze afstand zoveel mogelijk te bewaren. Mondkapjes zijn binnen 
verplicht – behalve voor spelers tijdens de warming-up en de wedstrijd. Buiten is het dragen van 
een mondkapje niet verplicht.  



 

 
Douches en kleedkamers mogen gebruikt worden. Probeer ook hier voldoende afstand te 
bewaren.  
 
 4. Kantine terras terrein Swift Helmond 
 
Op het terras van Swift Helmond mogen maximaal 50 personen ontvangen worden. Bezoekers 
mogen echter niet voorbij dit terras “langs de lijn” naar de wedstrijd kijken. Er kan dus 
plaatsgenomen worden op een van de tafels die op het terras staan. Houd hierbij rekening met 
de 1.5 meter afstand.  
 
Spelers die klaar zijn met hun wedstrijd mogen plaatsnemen op dit terras, mits er niet meer dan 
50 personen aanwezig zijn.  
 
De kantine is tot maximaal 22.00 uur geopend.  
 
5. Trainen 26+’ers 
 
Spelers die 27 jaar of ouder zijn hoeven op de training geen 1.5 meter afstand meer van elkaar te 
houden.  
 

 
 


