
Vorige week informeerde we alle leden over de nieuwe teamindeling en de situatie met betrekking 
tot de burgemeester Faberhal en Corona. Na een week met een aantal stevige maar goede 
gesprekken met de andere gebruikers van de hal en de gemeente Heerde, kunnen we inmiddels 
meer duidelijkheid geven over de periode na 1 september 2020.  

Het goede nieuws is dat we per 1 september 2020 kunnen starten met de trainingen in de 
burgemeester Faberhal. Het minder goede nieuws is dat we dit alleen kunnen doen met 
inachtneming van een behoorlijk aantal maatregelen. Ondanks dat het fijn is dat we weer 
kunnen/mogen trainen, zal het ook behoorlijk anders zijn in de hal.  

Het is belangrijk dat alle leden kennisnemen van onderstaand protocol zoals dat in de Faberhal van 
toepassing is, en zich hier ook aan houden. Alleen onder die condities kunnen we veilig onze hobby 
beoefenen. Ik reken hierin op begrip en medewerking van iedereen. 

Voor nu vraag ik iedereen om onderstaand protocol goed door te nemen en de maatregelen op te 

volgen.  

Stay safe en tot snel in de zaal! 

Met sportieve groet,  

Wilco Nuiten  

Voorzitter Langhenkel/HEC 

 

  



Maatregelen bij Burgemeester Faberhal 
Versie 28-08-2020 
 
Het indoorseizoen start weer. En deze start zal anders zijn dan we gewend zijn. Het 
welbekende coronavirus brengt uitdagingen en regels met zich mee. Binnen het sportveld 
gelden er andere regels dan buiten het sportveld.  
 
Als gebruikers van de Faberhal hebben wij, HBC, HEC, Pegasus en Stichting Vrienden van de 
Faberhal een gezamenlijk protocol opgesteld. Op deze manier kunnen we voor iedereen het 
sporten mogelijk maken.  
 
Het is belangrijk dat je bewust bent van deze regels en ze vooral ook opvolgt. Op die manier 
kunnen we het sporten mogelijk maken. 
 
Voor vragen over dit protocol kun je aankloppen bij het bestuur van je eigen vereniging. 
 
 
Algemeen  

1. Blijf thuis bij gezondheidsklachten! 

2. Je kunt de hal alleen betreden en verlaten via de scholiereningang. De hoofdingang 

mag niet worden gebruikt. 

3. Bij binnenkomst en verlaten van de hal, desinfecteer je je handen 

4. Houd je aan de aangegeven routing en aanwijzingen 

5. 1,5 meter afstand geldt overal, tenzij je bezig bent met de wedstrijd of trainingen. De 

wissels houden dus wél afstand  

6. Het toilet gelieve doorspoelen met de deksel gesloten.  

Kleedkamers 
7. Kom in sportkleding naar de sporthal. De kleedkamers zijn alleen beschikbaar voor het 

wisselen van binnen- en buitenschoenen. 

8. Er mogen niet meer dan 5 personen tegelijk in de kleedkamers. Zitplaatsen zijn 

gemarkeerd op de banken. 

9. Bij aankomst kun je je schoenen wisselen in kleedkamer 1 (dames) en 2 (heren). 

10. Alle spullen neem je mee naar de zaal en mogen niet in de kleedkamer blijven liggen 

11. Kleedkamers 3 (dames) en 4 (heren) zijn beschikbaar na het sporten om schoenen te 

wisselen. 

12. De douches in de kleedkamers zijn niet beschikbaar.  

 

In de hal 
13. Tijdens het gebruik van de hal moeten de nooddeuren in de hal openstaan.  

14. In het veld tijdens de training en wedstrijden mag worden afgeweken van de 1,5 meter 

regel indien nodig. 

15. Buiten het veld, bijvoorbeeld op de bank, moet de 1,5 meter regel wel worden 

toegepast. 

16. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen is niet toegestaan. 

17. Noteer elke training de aanwezigen van je team. Bij wedstrijden is het 

wedstrijdformulier voldoende. Trainers, coaches en aanvoerders worden hierover 

bericht 



18. Verzoek is om voorafgaand aan de training water te halen. Het bewegen tussen zaal, 

kleedkamer en hal moet tot een minimum worden beperkt. 

 

Bezoekers/tribune 
19. Hoe leuk het ook is om publiek te hebben, we vragen iedereen om niet bij wedstrijden 

en trainingen te komen kijken.  

20. Mocht er toch publiek zijn (bv ouders bij brengen/halen) dan kan er alleen worden 

plaatsgenomen op de gemarkeerde zitplaatsen op de tribune. Ergens anders staan of 

zitten is niet toegestaan. 

21. Bij het betreden van de tribune: Houd rechts aan op de trap en betreed de tribune via 

de rechter bovendeur 

22. Bij het verlaten van de tribune: Verlaat de tribune via de linker bovendeur en houdt 

rechts aan op de trap.  

23. Spelers die niet aan het trainen zijn of die geen wedstrijd spelen, gelden als publiek. 

We vragen iedereen daarom zo kort mogelijk voor de training/wedstrijd aanwezig te 

zijn en na de training direct de zaal/kleedkamers weer te verlaten.   

24. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen is niet toegestaan. 

 

Kantine  
25. In overleg met alle betrokken partijen is de kantine tot nader orde gesloten.  

 
Hulp bij nakomen afspraken 
Jullie zullen begrijpen dat handhaving/toezicht niet op elke plek even makkelijk is. Daarom 
vertrouwen wij ook zoveel mogelijk op ieders medewerking en hopen we dat we elkaar 
kunnen aanspreken wanneer de regels niet worden nageleefd.  
 
We hebben geprobeerd zo duidelijk en volledig mogelijk te zijn bij het opstellen van de  
richtlijnen. We snappen dat het in veel gevallen geen leuke richtlijnen/regels zijn, maar 
helaas zijn dit wel de voorwaarden die nodig zijn om in de Faberhal te kunnen sporten.  
 
Als gebruikers van de hal doen we een beroep op iedereen om mee te helpen aan het 
naleven van de richtlijnen. Op die manier kunnen we iedereen een zo veilig mogelijk 
sportklimaat bieden en kunnen we hopelijk allemaal weer genieten van onze hobby! 
 
Mochten er onverhoopt nog vragen zijn, neem dan contact op met het bestuur van je eigen 
vereniging.  
 
Mochten er nieuwe of aanvullende richtlijnen komen vanuit het RIVM, de gemeente of één 
van de sportbonden, dan kunnen de regels/richtlijnen worden aangepast.   
 

 

 


