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Algemeen sportprotocol 

 

Richtlijnen algemeen  

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd 

op de landelijk geldende maatregelen.  

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 

en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

• houdt 1,5 m afstand van anderen;  

• vermijd drukte;  

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  

• schud geen handen;  

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;  

• sportlocaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken;  

• gezondheidscheck en registratie blijven verplicht;  

• tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit 

nodig is voor de sportbeoefening;  

• wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto 

zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje; 

 • amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs;  

• er mag publiek aanwezig zijn bij amateur wedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor 

professionele wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand 

gebruikt worden. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete 

situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 

1,5 meter) toegestaan;  

• voor professionele wedstrijden geldt dat met coronatoegangsbewijzen 100 % van de 

reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dan hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden 

te worden;  

• voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca. Zie ook hier;  

• een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.  

• bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

• registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar; 

 • 100% van de capaciteit mag op 1,5 meter afstand worden gebruikt. Dit geldt binnen en 

buiten.  

• entertainment is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zitplaats blijven 

zitten.  

• de beperkingen voor de openingstijden zijn vervallen. 
 

Vereniging en accommodatie  

• blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders 

op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;  

• stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt 

is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) n(nen) bekend zijn bij de 

gemeente;  

• stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt 

is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) n(nen) bekend zijn bij de 

gemeente;  

• stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan 

er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie 
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(bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk 

als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;  

• maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de 

gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;  

• zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of 

tref daarvoor maatregelen;  

• zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en 

grendel zitten;  

• richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en 

sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar 

kunnen houden;  

• communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, 

medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar 

aanwezig zijn op de sportlocatie;  

• zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen 

voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);  

• spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de 

gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;  

• geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze 

waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en 

wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn 

 

 

Trainer/coach  

• instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige 

manier sportaanbod kunnen uitvoeren;  

• zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze sportactiviteit;  

• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij 

(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 

benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

 

 

Eventuele besmetting  

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 

en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

• indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de 

overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine 

maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;  

• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij 

(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 

benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk 
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Veel gestelde vragen “kaats gerelateerd” 

 

verenigingen en accommodatie: 

Mogen ouders weer komen kijken bij de trainingen/ competitiekaatsen? 

Ja, dit mag weer. Wijs de bezoekende ouders wel op de 1,5 meter. 

 

De kantine mag open, hoe moeten we dit inrichten? 

Hier gelden de horeca regels.  

-In de kantine moeten bezoekers zitten. 

-Maximaal 4 personen aan een tafel, mits uit hetzelfde gezin.  

-Vooraf is een gezondheidscheck noodzakelijk  

-Bezoekers in de kantine wordt gevraagd zich te registeren. Hier kunt u de registratielijst 

gebruiken van de ontvangst bij het wedstrijdveld. 

 
Mogen de kleedkamers weer gebruikt worden? 

Ja. De kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden. Uiteraard nog wel met 

inachtneming van de basismaatregelen, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter 

afstand. 

 

Wees alert op legionella 

In veel gevallen zullen de douches niet zijn gebruikt. Let dus nu ook het voorkomen van 

legionellabesmetting. Komt het warme water op het sportcomplex uit een grote warmwaterinstallatie 

zoals een boiler? Dan moet de temperatuur boven de 60 graden Celsius zijn om besmetting met 

legionella tegen te gaan. Spoel om dezelfde reden de leidingen door met water op een temperatuur 

van minimaal 80 graden, nadat de accommodatie een lange periode niet is gebruikt, zoals nu het 

geval is.  

 

Mogen we een bestuursvergadering of commissieoverleg in de kantine laten plaatsvinden? 

Dat mag. De sportkantine is open. Zo lang men zich aan de basisregels voor groepsvorming 

etc. houdt, kan een vergadering worden georganiseerd. 

 

Wedstrijden 

Mogen alle categorieën weer wedstrijden spelen op alle niveaus? 

Ja, iedereen kan per 26 juni weer los. Jeugd en senioren. 

 

Moeten we onze gemeente informeren? 

Ja. De gemeente is graag op de hoogte van alle wedstrijden/ activiteiten. 

 

Mag overal weer publiek komen kijken? 

Ja, publiek mag aanwezig zijn. Bij voorkeur zit iedereen naar de wedstrijden te kijken met in 

achtneming van de 1,5 meter. 

 

Hoeveel publiek mag er komen kijken? 

Sportlocaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken. 

 

Mag het publiek ook in de kantine komen? 

Ja. Hier gelden de horeca regels.  

-In de kantine moeten bezoekers zitten. 

-Maximaal 4 personen aan een tafel, mits uit hetzelfde gezin. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen
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Hoe moeten we het maximaal aantal publiek voor onze accommodatie berekenen? 

Een sport locatie mag 100% van de capaciteit op ander halve meter gebruiken. Er geldt 

geen maximum, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt. Ook bij 

onvoorziene omstandigheden.  

 

Mag het publiek ook staand kijken naar een wedstrijd? 

De voorkeur is vaste zitplaatsen. maar indien situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een 

afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan.  

 

Moet publiek zich bij de ontvangst registeren? 

Ja. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck. 

 

Hoe registreer ik het publiek? 

Dat kan via een namenlijst en telefoonnummer bij aankomst op het veld. 

Een QR code aanmaken en laten scannen door publiek is ook een optie. Hier zijn op internet 

gratis voorbeelden van te vinden, bijvoorbeeld hier 

 

Moet ik kinderen ook registeren? 

Iedereen vanaf 13 jaar. 

 

Hoe lang moeten we de namen en telefoonnummers bewaren? 

Twee weken, daarna mogen de gegevens de prullenbak in 

 

Hoe zorgen we dat iedereen op 1,5 meter van elkaar blijft? 

Maak de zitplaatsen zoveel mogelijk zichtbaar, bijvoorbeeld door zitplaatsen af te plakken. 

 

Moeten we ook zorgen voor looproutes rondom het veld? 

Dit  moet niet, maar kan wel helpen. Het belangrijkste blijft dat bezoekers op 1,5 meter van 

elkaar blijven. Dan kunnen looproutes een ondersteunend middel zijn. 

 

Tijdens de wedstrijddag ontstaat slecht weer, we kunnen het publiek dan niet op 1,5 meter 

houden als iedereen gaat schuilen. 

Het weer slaat nooit zomaar om. Houdt de voorspellingen als bestuur goed in de gaten en 

informeer het publiek. Dan kan ieder zijn/ haar maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door in de 

auto te gaan zitten of naar huis te gaan. 

 

Wie is verantwoordelijk voor het handhaven van de 1,5 meter bij mijn vereniging 

In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed 

mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een 

‘coronacoördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij 

bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen. 

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de 

coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden 

nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. 

Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de 

naleving van de regels. 

https://bezoeklijst.nl/#top

