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Handbalclub DHW United Antwerpen vzw wordt ondersteund door het Topsportfonds van de stad Antwerpen 

 

Handbal spelen en kijken in Coronatijden 
 
Zoals het er nu naar uitziet mogen we op 10 oktober met de competitie starten. Op dit 
moment zijn alle clubs bezig met de (uitgestelde) voorbereiding. Dat hierbij strenge 
maatregelen moeten gevolgd worden zal niemand verrassen, zowel voor trainingen als 
eventuele (oefen)wedstrijden. 
 
We geven graag even de voornaamste regels bij voor wedstrijden, deze gelden zowel voor 
de oefenmatchen als voor de competitiestart. Uiteraard onder voorbehoud van eventuele 
wijzigingen. Deze maatregelen zijn een combinatie van regels opgelegd door de 
veiligheidsraad, de VHV en in ons geval ook nog eens de stad Antwerpen. 
Er worden aparte in- en uitgangen voorzien voor publiek en sporters (technische staf, 
speelsters, scheidsrechters) 
Er is een registratieplicht voor iedereen die in de zaal aanwezig is, zowel op als naast het 
veld. Hoe dit praktisch in zijn werk gaat wordt tijdig aan de betrokkenen meegedeeld. 
Er is ook een mondmaskerplicht in de gehele zaal. Enkel de speelsters en scheidsrechters 
mogen dit afzetten vanaf hun opwarming tot het einde van de wedstrijd. En tijdens het 
douchen. 
 
Uiteraard moeten ook de algemene regels gerespecteerd worden zoals daar o.a. zijn de 
handhygiëne, het afstand houden en dergelijke. Waarbij de belangrijkste regel blijft: wie ziek 
is of symptomen heeft, blijft thuis.  
In onze zaal zijn bij wedstrijden 76 supporters toegestaan op de tribune. Over eventuele 
reserveringsplicht en dergelijke zullen we later nog communiceren. Gelieve hiervoor zeker 
ook onze sociale media in de gaten te houden (facebook & instagram). Speelsters en 
technische staf mogen zich niet tussen het publiek begeven voor, tijdens of na de wedstrijd. 
Er zal voor hen een aparte plaats voorzien worden. (bvb voor de beloften die niet op het 
wedstrijdblad van de eerste ploeg staan en omgekeerd) Ook eventuele uitgesloten 
speelsters mogen niet op de gewone publiekstribune plaatsnemen. 
Elke thuisclub dient ook Corona-experts aan te duiden die in de gaten houden dat alles 
vlotjes en veilig verloopt. Bij onze wedstrijden zijn dit in alfabetische volgorde: 
 
Sofie Baudewijn    0477 16 77 36   (ook tijdens trainingen) 
Hugo Denis            0475 61 12 25 
Peter Wené           0476 45 88 50 
Anouk Weyn          0496 20 68 12 

 

Het zal voor iedereen een aanpassing vergen, maar dat zijn we al gewoon uit het 
dagdagelijkse leven. Maar laat dit vooral de pret niet bederven. Een handbalwedstrijd blijft 
even spannend en spectaculair als voor deze ellendige periode ! 
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