
 

 

 

 

Donderdagavond is bekend geworden dat er een speler van HSV positief is getest op 
het corona-virus. Wij vinden het belangrijk te laten weten wat wij als vereniging 
hebben gedaan (en in de toekomst hebben te doen), om hier op een goede manier 
mee om te gaan. En wat dat betekent voor het al dan niet doorgaan van wedstrijden 
en/of trainingen. Wij willen hiermee onrust voorkomen en/of verminderen. 
Het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn dat wij als club in deze situatie 
belanden. En andere clubs gingen ons al voor. We beschrijven de situatie, met alle 
respect voor de privacy van betrokkenen. Dus noemen wij geen namen of team, 
maar beschrijven we het als casus. 
 
De speler heeft bij zijn trainer gemeld dat de test positief was. Vervolgens is er via de 
Technische Commissie en het Bestuur overleg geweest met de speler zelf, de GGD 
en de KNVB. Daarnaast is er overleg geweest met de tegenstander voor komende 
zondag en is het bij de tegenstander van afgelopen week gemeld. En natuurlijk 
hebben we betrokken spelers van het team geïnformeerd.  
 
De betreffende speler blijft natuurlijk minimaal 10 dagen thuis of langer als er nog 
klachten zijn daarna. Pas als iemand minimaal 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij weer 
trainen of spelen. 
Er is gekeken - in overleg met de speler zelf - met wie er nauw contact is geweest. 
Dat betreft hier dus alleen de contacten binnen HSV. Voor het overige overlegt de 
betrokkene zelf met de GGD.  
In dit geval was er - langer dan 15 minuten - samen gereden in één auto, met 
medespelers/begeleiders van het team. Dat betekent volgens de richtlijnen van het 
RIVM én dringend advies van de GGD, dat deze mensen 10 dagen in quarantaine 
gaan, vanaf het moment van contact te berekenen. Zij hoeven zich niet te laten 
testen, behalve wanneer ze klachten gaan krijgen. 
Wij pleiten ervoor dat er - als dat enigszins kan - met meer auto's wordt 
gereden (liefst slechts 2 mensen per auto). Als er meer mensen in één auto 
zitten, zeker op langere afstand, adviseren wij om mondkapjes te dragen. 
 
In het geval het slechts één besmette speler zou betreffen, zonder nauw contact met 
anderen, zou het team gewoon hebben mogen spelen (natuurlijk zonder die ene 
speler). Douchen en contact in de kleedkamer, mits op gepaste afstand, wordt niet 
beschouwd als nauw contact. Dat is volgens de richtlijnen van zowel KNVB als de 
GGD.  
Omdat er echter ook 4 mensen in quarantaine zijn geplaatst, is er voldoende reden 
om de wedstrijd niet door te laten gaan. In overleg met de tegenstander zal de 
wedstrijd worden ingehaald. Ook dit is volgens de richtlijnen.  
 
We hebben in dit geval ook bemerkt dat de kantine-registratie slechts beperkt digitaal 
is gedaan, waar dat in het begin wel gebeurde. Daarom willen we nogmaals 
benadrukken dat het van groot belang is om je te registreren - elke keer opnieuw - 
bij bezoek aan de kantine. Op die manier kunnen we mensen benaderen die 
mogelijk in contact zijn geweest. 
 



We hopen dat u uit het bovenstaande opmaakt, dat er zorgvuldig naar de situatie is 
gekeken en besluitvorming in goed overleg plaatsvindt.  
Dat zal in elke volgende situatie ook zo zijn. Alleen dan kunnen we besmetting 
stoppen. 
En u hoeft het in een komende situatie niet alleen te doen. Mocht er binnen uw team 
een speler besmet raken of daarvan worden 'verdacht', meld dit dan bij de leider. 
Deze neemt contact op met de hoofdleider en die treedt in overleg met het bestuur. 
En dan wordt de weg - die wij vandaag hebben afgelegd - samen met u bewandeld 
voor de beoordeling en besluitvorming in de specifieke situatie van dát moment. 
 
Het is herfst.....de tijd van verkoudheden. Als spelers milde klachten hebben, die op 
verkoudheid lijken, kunnen ze er voor kiezen zich niet meteen te laten testen. Maar 
wij willen wel graag dat zij dan wegblijven van de training of wedstrijd tot 24 uur nadat 
de klachten zijn verdwenen. Dat is niet 'overdreven' maar in deze fase 'zorgvuldig'. 
Dat kan betekenen dat er sommige teams minder spelers ter beschikking hebben en 
andere teams nodig hebben voor aanvulling. Wij willen graag dat iedereen daarbij 
het HSV-gevoel voorop laat staan en niet alleen aan het eigen teambelang denkt. 
Dus wees flexibel in het inzetten bij andere teams!!! 
 


