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Coronarichtlijnen Handbalschool Brabant 
 
 

Beste deelnemers en ouders/verzorgers, 
 

Ook de Handbalschool Brabant ontkomt niet aan de coronarichtlijnen die door het NHV, de gemeente 
Tilburg en de Universiteit van Tilburg worden opgelegd aan sportaanbieders en -verenigingen. Om de 
(selectie)trainingen op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden vragen we jullie de 
volgende coronarichtlijnen na te leven: 
 
Algemeen 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar; 

• Bij (milde) klachten blijf thuis; 

• Desinfecteer je handen en volg de algemene hygiënemaatregelen op. 
 
Trainingen 

• Alle deelnemers onder begeleiding van bevoegde trainers en vrijwilligers van de handbalschool 
deelnemen aan sportactiviteiten. Tijdens de activiteit mogen zij zonder beperkingen sporten. Wel 
wordt de trainers en/of begeleiders verzocht 1,5 meter afstand te houden van de deelnemers. 

 
Accommodatie 
 
Gemeente Tilburg (T-kwadraat, Roomley en De Blaak) 

• Bij de entree van de sportaccommodatie staan desinfectiemiddelen; 

• Waar mogelijk zijn looproutes in de accommodatie aangebracht, om kruising van verkeer zoveel 
mogelijk te voorkomen. Gelieve deze looproutes te volgen; 

• De kleedkamers, douches en kluisjes zijn geopend, maar kleed zoveel mogelijk thuis om en douche 
waar mogelijk thuis; 

• Toiletten zijn geopend. Verzoek is om zoveel mogelijk vooraf en na afloop thuis te gaan; 

• Tribunes zijn dicht.; 

• De horeca bij de sportaccommodaties De Blaak en Roomley is geopend. Je dient vooraf te 
reserveren of inschrijven aan de bar bij het betreden van de horeca. De horeca in sportcomplex T-
Kwadraat is gesloten. 

 
Voor de universiteit van Tilburg gelden de volgende aanvullende regels: 

• De kleedkamers zijn dicht; 

• De horeca is gesloten; 

• De handbalschool moet een lijst opstellen en inleveren met alle namen van ouders/verzorgers, 
trainers, begeleiding en sporters die in de zaal aanwezig zijn. De namen van de deelnemers en 
trainers worden centraal aangeleverd. Ouders/verzorgers dienen bij binnenkort hun naam op de 
lijst van aanwezigen zetten. 

 

http://www.handbalschoolbrabant.nl/
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Handbalschool Brabant 

• De Handbalschool Brabant heeft een 'Corona-verantwoordelijke' aangesteld die als centraal 
aanspreekpunt optreedt, die het protocol en de landelijke richtlijnen opvolgt en trainers en 
begeleiders hiervan op de hoogte stelt. 

 
 
Met sportieve groet, 
 
Handbalschool Brabant 
 
 
 
Meer informatie 

• Coronaprotocol NOC*NSF 

• Coronaprotocollen NHV 

http://www.handbalschoolbrabant.nl/
https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v16.pdf
https://www.handbal.nl/blog/2020/08/21/protocol-verantwoord-sporten/

