Gedragsregels tijdens wedstrijden
Geldend voor alle spelers, begeleiders en toeschouwers!
Naast de algemene basisregels van HV KRAS/Volendam gelden ook specifieke regels tijdens de
handbalwedstrijden die in Sporthallen de Seinpaal en Opperdam gespeeld worden. Alle bezoekende
clubs dienen voorafgaand aan het bezoek aan HV KRAS/Volendam dit protocol doorgenomen te
hebben. HV KRAS/Volendam verwacht dat de onderstaande maatregelen worden getroffen en
nageleefd door alle gebruikers:

Aankomst en vertrek:
•
•

•
•

•

•

Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar de Sporthal.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk om voor vervoer bij uitwedstrijden te zorgen. Andere
ouders/leiders zijn niet verplicht kinderen uit een ander huishouden mee te nemen in de auto.
Wel vragen wij u, indien mogelijk, toch drie kinderen mee te nemen naar en van uitwedstrijden.
Als er geen vervoer is geregeld voor een kind, dan kan dit betekenen dat deze niet mee kan
gaan naar een uitwedstrijd.
Per kind wordt één begeleider in de sportzaal, waar dit kind speelt, toegelaten. Overig publiek
is niet toegestaan.
o Opperdam Oud:
De bovenste rij van de tribune is beschikbaar.
o Opperdam Nieuw:
De banken zijn beschikbaar in de sportzaal nieuw.
o Bovenramen in overloop: Drie stoelen met zicht op de ‘nieuwe zaal’.
Als er een clubbusje ingezet kan worden, dan wordt het dragen van een mondkapje
geadviseerd, maar niet verplicht. Hier geldt natuurlijk ook dat goed geluisterd dient te worden
naar de begeleider, coach en/of chauffeur.
Zorg dat je als coach weet wie aan- en afwezig zijn per wedstrijd.

Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust:
•
•
•
•
•
•

Voorafgaand aan en na afloop van de wedstrijd worden geen handen geschud.
De pasjescontrole vindt altijd plaats op anderhalve meter.
Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de start van de
wedstrijd
De toss gebeurt op de gewone en traditionele wijze, maar ook dan worden geen handen
geschud.
Teams verlaten altijd gefaseerd het veld.
De rust vindt plaats op het veld of in de kleedkamer. Kleedkamers kunnen hierbij niet worden
gedeeld; let op: kleedkamers zijn niet op slot. Indien u waardevolle spullen bij u heeft, neem
dan uw sporttas mee naar de speelzaal. De vereniging neemt in deze geen
verantwoordelijkheid.

LIVESTREAM:
•

Als uw team in Sportzaal Opperdam Oud speelt, proberen de vrijwilligers van HV
KRAS/Volendam de wedstrijden te live te streamen. Zie onze website voor meer informatie.

Tijdens de wedstrijd:
•
•

Vermijd schreeuwen! Geef aanwijzingen op spraakvolume en maak 1-op-1 contact met de
speler.
Laat uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar bijvoorbeeld een boks of elleboogje na het
scoren van een doelpunt. Doe dit ook bij het oplossen van conflicten na een overtreding.

Specififiek voor alle bezoekers en sporters:
•
•

•
•
•
•
•

Vermijd schreeuwen en zingen, laat het geven van aanwijzingen over aan de trainer/coach en
moedig uw kind 1-op-1 aan wanneer hij of zij in de buurt is. Doe dit op spraakvolume.
Begeleiders hebben toestemming de sportzalen te betreden en de wedstrijden te bekijken. Let
op dat personen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren als ze naar de
wedstrijd komen kijken.
Begeleiders (uitzonderingen: teambegeleiders) mogen NIET in de kleedkamers komen, deze
zijn alleen toegankelijk voor spelers en coachingstaf.
Kleedkamers en sporthal dienen zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd te worden
verlaten.
In de kleedkamers mogen geen etenswaren en/of (alcoholische) dranken worden
meegenomen en/of genuttigd
Volg altijd de aanwijzingen op van de beheerder van de sporthal op. Hij/zij geeft deze in het
belang van uw en onze gezondheid en veiligheid.
Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen
van hun begeleiding opvolgen.

