
 

   

V.V. Sittard  
corona plan 

Versie 12  d.d. 22 januari 2021 
 

Uit de inventarisatie en diverse overleggen met meerdere instanties en experts zijn wij tot het volgende 
plan gekomen om zowel de jeugd als de senioren van V.V. Sittard op een verantwoorde manier te laten 
sporten. 

 

Verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid voor handhaving van de regels ligt bij V.V. Sittard. Niet nakomen van de regels 
kan leiden tot boetes of zelfs een verbod om op ons complex te sporten. Het is dus in ieders belang om de 
regels na te leven. Achterin dit coronaplan zijn de regels vermeldt waaraan iedereen zich te houden heeft. 

 

Kaders Rijksoverheid per 15 december 2020 

Richtlijnen algemeen 

▪ 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; 

▪ Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tot kinderen t/m 12 
jaar; 

▪ 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; 

▪ na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten; 
 

Trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te 
analyseren en af te wegen of zij zich in groepen willen en kunnen begeven. Het advies is om eerst te 
overleggen met de huisarts. 

 

Verplichte gezondheidscheck 

Alle trainers dienen voorafgaand aan de training of wedstrijd bij de spelers te informeren naar de 
gezondheid van de speler alvorens deze kan deelnemen aan een training of wedstrijd. Wanneer er géén 
klachten zijn, is er niets aan de hand.  

Heeft een speler klachten, dan dient deze meteen het complex te verlaten en zich te laten testen alvorens 
hij/zij weer aan trainingen of wedstrijd mag deelnemen. Ook bij twijfel over de gezondheid van een speler 
zal de betreffende speler naar huis gestuurd worden. 



 

   

Betreft het daarbij een speler van de JO7 t/m JO12, dan dient de trainer de ouders op de hoogte te 
brengen dat het kind moet worden opgehaald. Betreft het een speler van de JO13 t/m JO19 of de MO15 
en MO17, dan dient deze spelers zelf direct het complex verlaten. 

De data van de check worden in verband met privacy niet opgeslagen. 

Wij doen hierbij een dringend verzoek aan ouders, jeugdspelers en senioren om zich aan de regels te 
houden. Blijf dus thuis bij klachten en laat je testen! 

 

Algemene Trainingsregels 

NOC*NSF heeft bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities (t/m JO19), mogen sporten 
in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op 
de eigen club. 

Potentiële jeugdleden moeten op onze site onder het kopje “proeftraining” hun gegevens invullen en 
nadat ze door de betreffende coördinator benaderd zijn, mogen ze twee weken met een team trainen.   

Voor de seniorenelftallen, dames 30+, heren 35+ en voor walking football geldt dat zij in groepen van 
twee spelers zoveel mogelijk in vaste samenstelling mogen trainen, waarbij de onderlinge 1,5 meter 
afstand altijd in acht genomen dient te worden. Elke groep moet duidelijk herkenbaar zijn.  

 

De weg naar en van het complex 

De parkeerplaats wordt anders ingericht, zodat er een veiligere situatie ontstaat nu het donker wordt. 
Ook creëren we meer ruimte, zodat ouders onderling 1,5 meter kunnen handhaven.  

Wij adviseren alle jeugdspelers om zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar het complex te komen, 
maar leggen voor de jeugd vanaf JO13 een verplichting op.  

Hieronder lichten we dit verder toe: 

 

Tot en met JO12 

Brengen van uw kind 

▪ Ouders zetten de kinderen met de auto af via de Kiss & Ride of met de fiets via de Fiets & Ride  

▪ De kinderen gaan zelf door de poort 

Ophalen van uw kind 

▪ Ouders zijn verplicht om de auto te parkeren en wachten daarna in het ophaalvak voor ouders 
op hun kind  

▪ De kinderen worden door de trainers naar de poort gebracht 

▪ De kinderen verlaten te voet of met de fiets het complex 



 

   

 

 
 

 JO13 t/m JO19 of de MO15 en MO17 

▪ De verplichting om verplicht met de fiets te komen komt per direct te vervallen 

▪ Wij adviseren de kinderen om samen te voet of met de fiets naar het complex te komen. De fiets 
graag afgesloten in de fietsenstalling zetten 

▪ Ouders mogen de kinderen ook met de auto afzetten en ophalen. Wacht s.v.p. in of bij uw auto 
tot uw kind naar buiten komt  

 

Volwassenen  

▪ Volwassenen dienen ook zo veel mogelijk met de fiets te komen 

▪ Indien de reisafstand hiervoor te groot is, dan is het advies om alleen met de auto te komen 

▪ Auto’s dienen in de parkeervakken geparkeerd te worden  

 

Huisregels rondom trainingen / onderlinge wedstrijden  

Het complex is zodanig ingericht dat er verantwoord getraind kan worden en de hygiëne gewaarborgd is. 
Zo staan er op de tafel bij de ingang desinfectiemiddelen waarmee iedereen na binnenkomst de handen 
grondig mee schoonmaakt. Idem bij het verlaten van het complex. 

Verder zijn de volgende punten van belang: 

1) Kantine is gesloten 

▪ Er is geen verkoop 

▪ Wc is alleen in het uiterste geval geopend en dient elke dag gepoetst te worden 

2) Er is voor de jeugd jonger dan JO13 een kleedkamer geopend, rest van kleedkamers zijn 
gesloten. Voor de JO13 en ouder is er geen kleedkamer geopend. 

▪ Er mag niet gedoucht worden 

▪ De kleedkamer voor de jeugd jonger dan JO13 is alleen bedoeld voor het ophangen van 
jassen. Niet omkleden.  

▪ Trainers mogen hun tas in de bestuurskamer zetten 

3) Wie zijn er welkom op ons complex? 

▪ Spelers (ook geblesseerde spelers) 



 

   

▪ De gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, coördinatoren, bestuursleden en 
vrijwilligers (met op dat moment een actieve rol) 

▪ Potentiële leden die zich aangemeld hebben voor een proeftraining 

4) Wie zijn er niet welkom op ons complex? 

▪ Toeschouwers 

▪ Mensen die géén lid zijn van V.V. Sittard 

▪ Vrijwilligers zonder op dat moment een actieve functie 

 

Aanvullende huisregels accommodatie 
▪ Met de winterse temperaturen en de staat van de verbouwing is het aanlokkelijk om naar 

binnen te lopen. De accommodatie is zoals hierboven aangegeven gesloten op de wc unit 
na.  

▪ Voor de bestuurskamer of kantine geldt dat deze open zijn voor de klussers en 
vrijwilligers met een actieve functie op dat moment. 

▪ Als er in één van de genoemde ruimtes geklust wordt, dan is deze ruimte uitsluitend voor 
de klussers. 

▪ Voor de bestuurskamer en de kantine geldt per direct dat er een maximaal aantal 
personen in de ruimte aanwezig mogen zijn met minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. 

▪ Voor de bestuurskamer zijn dit maximaal 3 personen en voor de kantine maximaal 5 
personen. 

▪ We doen het dringende verzoek aan iedereen om zo weinig mogelijk naar binnen te 
komen en voor/na de training of klus meteen naar huis te gaan. 

 

De trainingen / onderlinge wedstrijden 
Om het trainen en onderlinge wedstrijden mogelijk te maken moet er aan een aantal voorwaarden zijn 
voldaan. We zullen deze bij de betreffende categorie omschrijven. 

In het algemeen geldt:  

▪ Spelers mogen maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn 

▪ Kom omgekleed naar het complex, want er zijn geen kleedlokalen open 

▪ Als je op veld 1 traint, loop je rechtdoor langs de tribune 

▪ Als je op veld 2 of 3 traint, loop je achter de kantine langs naar boven 

▪ Na de sportactiviteit dien je meteen het complex weer te verlaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Door de nieuwe coronamaatregelen moeten we onderscheid maken tussen verschillende groepen om te 
voldoen aan de gestelde voorwaarden. Deze zullen we hieronder toelichten: 
 

Jeugdvoetbal 

▪ De jeugdteams mogen trainen en onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging 

▪ De trainers dienen onderling 1,5 meter afstand van elkaar te houden 

▪ De hesjes per team worden door de jeugdtrainers zelf gewassen en bij zich gehouden 

▪ Ieder team gebruikt zijn eigen materiaal en ruimt dit na de training ook weer op (m.u.v. de doelen 
als deze door het team erna ook gebruikt worden) 

▪ De keeperstrainingen worden pas weer op gestart vanaf 23 februari 2021 

 

Voor de JO7 t/m JO11 is er gekozen om meer spreiding aan te brengen om zo de drukte op het veld maar 
zeker ook op de parkeerplaats te ontlasten. We hebben geconstateerd dat het wisselen van 
trainingsdagen verwarring met zich mee nam en dus werken we met vaste trainingsdagen verspreidt over 
de maandag, woensdag en zaterdag.  

 

Trainingsschema 

Het trainingsschema is als bijlage onderaan het protocol toegevoegd. 

 

Kaboutervoetbal 

▪ Het kaboutervoetbal kan ook doorgang vinden, aangezien het toegestaan is dat één 
ouder/verzorger aanwezig is ter ondersteuning van de sporter bij de sportactiviteit 

▪ Voor deze persoon geldt ook dat het geldende protocol nageleefd moet worden 

▪ De beslissing of er daadwerkelijk kaboutervoetbal is, ligt bij de trainers van de kabouters. Zij 
moeten het verantwoord vinden om de training te kunnen geven 

 

G-voetbal 

▪ Het G-voetbal is op vrijdag van 18.30 - 19.30 uur 

▪ Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter, dan is het toegestaan om 
één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn.  

▪ Voor deze persoon geldt ook dat het geldende protocol nageleefd moet worden 

▪ De ouder/verzorger adviseren wij om plaats te nemen op de tribune. Het is zeker niet de 
bedoeling dat er gewandeld wordt langs de lijn 

 

Seniorenvoetbal / Dames 30+ / Heren 35+ / Walking football 

▪ Voor teamsporten geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal 2 personen 

▪ Hou tijdens de sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de verschillende 
groepen 

▪ Per helft van het veld mogen er 5 groepen van 2 spelers tegelijk trainen 

▪ Per helft kan er tegelijkertijd 1 keeper actief zijn, die grotendeels in het strafschopgebied verblijft. 
Omdat de keeper niet de gehele training met keepen bezig kan zijn, kan de keeper zonder zich te 
vermengen met een groep van 2 spelers, in andere oefeningen op afstand mee doen 

▪ Spelers mogen bij een afwerkoefening de bal ophalen als deze zich buiten het vijf meter gebied 



 

   

bevindt. Alle ballen binnen de vijf meter en in het doel worden door de keeper teruggespeeld 

▪ Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort 

▪ Zorg dat de groepen van 2 spelers zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min 
mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen 

 

Fysiotherapeut op het complex voor trainingen / onderlinge wedstrijden 

Per 1 december vervangt de tijdelijke wet maatregelen covid-19 de noodverordening Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg van 14 oktober 2020. In de wet is bepaald dat er een vrijstelling is voor fysiotherapeuten ten 
aanzien van hun contactberoep. Er geldt een registratieplicht conform artikel 2.6 waaraan voldaan moet 
worden. We verwijzen naar de tijdelijke wet maatregelen covid-19 voor de exacte details. 

Om het voor een fysiotherapeut mogelijk te maken om zijn/haar beroep uit te kunnen oefenen t.b.v. onze 
leden of de klanten/leden van activiteiten op ons complex richten wij kleedlokaal 4 tijdelijk in als 
behandellokaal. 

Hierbij gelden de volgende zaken: 

▪ Men dient zich vooraf aan te melden voor een behandeling 

▪ De fysiotherapeut dient nauwgezet de afspraken te registeren en te bewaren conform artikel 2.6 

▪ Je wacht buiten op de fysiotherapeut. Deze zal je daar ophalen voor de behandeling 

▪ Lokaal 4 dient ten alle tijden geopend te blijven 

▪ Het lokaal dient tijdens de behandelingen geventileerd te worden door het raam open te laten 
staan 

▪ Tussen behandelingen dient de ruimte 10 minuten geventileerd te worden 

▪ Het is nadrukkelijk niet toegestaan om iemand te behandelen op het complex die géén lid is van 
V.V. Sittard of géén deel uitmaakt van de hieronder beschreven andere activiteiten op ons 
complex 

 

Voor een sportmasseur is géén vrijstelling verleend en dit betekent dat dit beroep voorlopig niet meer 
uitgeoefend mag worden en dus ook niet op het complex van V.V. Sittard. 

 

Andere activiteiten op ons complex 
▪ Keepersschool Mathieu Feron verzorgt op zondag morgen de keeperstrainingen (vanaf 7 maart) 

▪ Fortuna Sittard traint met twee elftallen op werkdagen, behalve de woensdag in de middag tot 
17.55 uur 

▪ Danny Voetbal School is op wisselende momenten actief 

▪ Voetbalkampen V.V. Sittard op 13/14 februari en op 20/21 februari 

 

Voor al deze activiteiten gelden dezelfde regels zoals beschreven in dit protocol.   

 

Veranderende omstandigheden 

Als laatste zullen wij ons allen moeten realiseren dat veranderende omstandigheden invloed kunnen 
hebben op de genomen besluiten. Laten wij als volwassenen er samen dan ook alles aan doen om het 
voetbal voor onze kinderen mogelijk te maken door ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM. 

 

Bijlage 1: Trainingsschema jeugd JO7 t/m JO11 



 

   

Dag Tijd Veld 1 L Veld 1 R Veld 2 L Veld 2 R Veld 3 Tribuneveld 

Vaste trainingsdagen  

Maandag 18.00 - 19.00 uur JO7      

 18.00 - 19.15 uur  JO8 JO10    

Woensdag 18.00 - 19.00 uur   JO7    

 18.00 - 19.15 uur JO9 JO11  JO8   

Zaterdag 9.00 - 10.00 uur JO10 JO11 JO9    

Carnavalsvakantie (13 tot en met 21 februari) geen trainingen  

 

Bijlage 2: Trainingsschema jeugd JO12 t/m JO19 & MO13 t/m MO17 

Dag Tijd Veld 1 L Veld 1 R Veld 2 L Veld 2 R 

Vaste trainingsdagen in de maanden januari en februari 

Maandag 
19.15 - 20.30 

uur 
JO15-2 JO15-1 JO13-1 JO14-1 

Dinsdag 
18.00 - 19.15 

uur 
MO13 JO12 MO15 MO17 

 18.00-20.30  
Keeperstraining 

(strafschopgebied) 
  

 
19.15 - 20.30 

uur 
JO17-1 JO17-2   

Woensdag 
19.15 - 20.30 

uur 
JO13-

1/JO12/1 
JO14-1 JO19-1 JO19-2 

Donderdag 
18.00 - 19.15 

uur 
MO15 JO12-2 JO15-2 JO15-1 

  MO17 MO13   

 
19.15 – 20.30 

uur 
JO17-1 JO17-2   

Vrijdag 
18.30 - 20.00 

uur 
  JO19-1 JO19-2 

Carnavalsvakantie (13 tot en met 21 februari) geen trainingen  

Datum Tijd Veld 1 Veld 2 

30-01-
2021 

11.00 - 12.30 
uur 

 Activiteit JO12 & JO13* 

 
11.30 - 13.00 

uur 
Activiteit JO14 & JO15*  

 
13.00 - 14.30 

uur 
 

Activiteit MO13 t/m 
MO17* 

 
13.30 - 15.00 

uur 
Activiteit JO17 & JO19*  

06-02-
2021 

11.00 - 12.30 
uur 

Activiteit JO12 & JO13*  

 
11.30 - 13.00 

uur 
 Activiteit JO14 & JO15* 

 
13.00 - 14.30 

uur 
Activiteit MO13 t/m MO17*  

 
13.30 - 15.00 

uur 
 Activiteit JO17 & JO19* 

27-02-
2021 

11.00 - 12.30 
uur 

 Activiteit JO12 & JO13* 

 
11.30 - 13.00 

uur 
Activiteit JO14 & JO15*  



 

   

 
13.00 - 14.30 

uur 
 

Activiteit MO13 t/m 
MO17* 

 
13.30 - 15.00 

uur 
Activiteit JO17 & JO19*  

* Activiteiten zijn extra momenten waarop een onderlinge wedstrijd of toernooivorm ingepland kan worden 

 

 

 

 

 



 

   

  

 

 

 

 



 

   

 

Inleiding 11 

Richtlijnen algemeen 12 

Vereniging en accommodatie 12 

Wedstrijden 13 

Sporten tot 18 jaar 13 

Sporten vanaf 18 jaar of ouder 13 

Trainer/coach 13 

Uitzonderingen 13 

Eventuele besmetting 13 

Veelgestelde vragen 6 

 

 



 

   

aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid 
en RIVM vanaf 15 december 2020 

1. Inleiding 
Dit protocol gaat uit van de per 15 december 2020 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de 

komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.  

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnensportaccommodaties en 

in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-

11-2020 t/m heden.  

Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid daarna volgen de onderwerpen: 

vereniging en accommodatie, wedstrijden, training tot 18 jaar, training vanaf 18 jaar en ouder, 

trainer/coach, uitzonderingen en eventuele besmetting. 

LET OP: de 

geldende  

noodverordeningen zijn nog 

niet bekend, daarom kunnen 

er de komende dagen 

wijzigingen plaatsvinden in 

dit protocol. 



 

 

Kaders Rijksoverheid per 15 december 2020 

2. 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; 

• personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;   

• 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; 

• er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit, deze 

vragen die je stelt zijn hier vindbaar; 

• sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 2 personen. Er kunnen meerdere groepjes naast 

elkaar sporten; 

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

dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje ; 

• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan 

noodzakelijk voor de sportactiviteit; 

• na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten. 

3. 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; 

• zwembaden en binnensportaccommodaties zijn gesloten, voor topsporters gelden uitzonderingen; 

• groepslessen zijn niet toegestaan; 

• sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven; 

• horeca kan mogelijk ‘to go’ faciliteren, overleg van tevoren met het lokaal gezag; 

• toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten; 

• 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 bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één 

herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. 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; 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid-in-corona-tijd
https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid-in-corona-tijd


 

 

• 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. 

4. Wedstrijden 
• Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen 

in alle sporten, uitzondering hierin zijn een groep topsporters.  

5. Sporten tot 18 jaar 
• kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van twee; 

• kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter 

afstand te houden; 

• kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/ vereniging; 

• kinderen en jeugd met klachten blijven thuis. 

6. Sporten vanaf 18 jaar of ouder 
• buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit; 

• in een binnenruimte is sporten niet toegestaan. 

7. Trainer/coach 
• trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep; 

• 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 na elke 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.  

8. Uitzonderingen 
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één 

ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar 

geldende protocol nageleefd moet worden; 

• kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten 

mogen aanwezig zijn; 

• voor sportactiviteiten zoals dans die vallen onder culturele uitingen gelden andere richtlijnen. Bij 

twijfel welke richtlijnen gelden neem dan contact op met de lokale autoriteiten; 

• hippische accommodaties zijn aangepast open voor het geven van noodzakelijke beweging van 

paarden in verband met het welzijn en de gezondheid van paarden 

 



 

 

9. 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 of smaak. 

10. NOC*NSF heeft een lijst met veel gestelde vragen opgesteld over het sportprotocol 
en corona 
Veel gestelde vragen: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-
veelgestelde-vragen  

Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met onze Algemeen 
JeugdCoördinator / Corona Coördinator Patrick Valentijn (06 - 1845 1533). 

 

Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op https://nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de 
meest actuele versie van het sportprotocol. 

 

 

 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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