
 

 

Protocol binnensport per 1 juli 2020 

 

1. De  basisregels  

 

  Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.   

 

 Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (uitzondering tijdens       

                  het sporten). 

 

 Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de 

verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de 

deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten. 

 

 Verenigingen dienen aanwezigheidsgegevens te kunnen overleggen voor 

eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 

weken te bewaren : 

 

- Naam ; telnr.; datum bezoek ; tijd bezoek; locatie 

 

 Alle kleedkamers en douches van de sportaccommodaties zijn opengesteld, voor  

18 en ouder geldt de 1,5 meter afstand; 

 

 Voor binnen geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en 

gezondheidscheck EN voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een 

reservering (registratie) en gezondheidscheck . Voor iedereen vanaf 18 jaar en 

ouder geldt 1,5 meter afstand kan houden. 

 

 Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en 

medewerkers 

 

 

2. Maatregelen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

 

 Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 

 

 Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich 

op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. 

Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts 

 

  Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals 

schreeuwen 

 

 Wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef 

geen highfives 



 

 Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. 

Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden 

gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop van de 

sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar 

te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines 

 

 Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor 

(veilige) beoefening/begeleiding van de sport 

 

 Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar.  

 

 Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde 

contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een 

overwinningsmomenten of tijdens een wissel 

 

 Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit 

niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, 

wedstrijd) 

 

  Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner 

 

 Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 

wanneer dat niet gebeurt 

 

 Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van 

materialen 

 

 Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; laat 18 jaar en ouder 

sporters tijdens inlopen en warming-ups zoveel de 1,5 meter afstand houden. 

 

 Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en 

wisselspelers onderling, 

 

 

3. Maatregelen voor sporters 

 

 Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit 

betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter 

afstand aangehouden hoeft te worden. 

 

 Houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 

meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. 

 

 Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar je 

meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de 

locatie verlaat. 

 



 Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening 

dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, 

waaronder in de kleedkamers en in de kantines. 

 

 Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten 

geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en 

tijdens een wissel. 

 

 Alle kleedkamers en douches van binnensport locaties worden per 1 juli 

opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand. 

 

 Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op 

de sportlocatie actief zijn. 

 

 Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden 

aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of 

reinigingsdoekjes. 

 

 Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en 

spreekkoren, is niet toegestaan. 

 

 voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en 

hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw 

kind) worden gesteld. 

 

. 


