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Inleiding  

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met 

regels’ gegaan, Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze 

zomer loopt het aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 

augustus streeft het kabinet ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke 

maatregelen uit kunnen blijven.  

Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per 

gemeente extra maatregelen worden opgelegd.  

Dit protocol is gebaseerd op het leidende protocol van de NOC*NSF en de instructies 

vanuit KNVB en KNKV. 

  

Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je 

altijd de meest actuele versie van het NOC*NSF sportprotocol.  

 
Naar aanleiding van de aangepaste maatregelingen betreft de Corona welke op 29 September jl. 
zijn afgekondigd; hebben we in lijn met het  NOC/NSF sportprotocol de volgende richtlijnen die 
we hanteren op het sportpark: 
 

➢ Er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden en trainingen. 

➢ Sportkantine is dicht. 

➢ Er mogen dus ook geen ouders naar de wedstrijden van kinderen komen kijken. 

➢ De volgende personen zijn wel welkom bij een wedstrijd: 

o alle personen die een rol hebben bij de organisatie van de 
wedstrijden/trainingen.  

o Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, 
stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs. 

➢ Ouders die voor kinderen t/m 19Jaar moeten rijden voor een team, vallen 
niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de 
wedstrijd.  

➢ Ouders die kinderen wegbrengen naar een training mogen niet blijven kijken 
naar een training. 



                                                                                         
 

➢ Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van 
een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de 
sportaccommodatie. 

➢ De maximale groepsgrootte van 4 personen  geldt voor en na afloop van de 
training/wedstrijd voor jongeren vanaf 13 jaar. 

➢ De sportkantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die 
ondersteunend zijn aan het voetbal en korfbal. Denk hierbij aan: 

o Bestuurskamer 
o Commissie overleg 
o Wedstrijdbespreking 
o Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er 

geen toeschouwers/publiek zich in de kantine begeven. Daarnaast gelden 
de algemene coronamaatregelen m.b.t. het aantal toegestane personen in 
binnenruimtes. 

➢ Het is toegestaan om een consumptie zoals een kopje koffie/thee aan te 
bieden aan vrijwilligers rondom trainingen/wedstrijden, zolang de kantine en 
horeca gesloten blijft.   

Bij vragen en/of onduidelijkheden contact opnemen met onderstaande personen: 

Afdeling Korfbal  (Voorzitter Carine Houben)                                                                                                    
Afdeling Voetbal (Voorzitter Bart Marcellis) 



                                                                                         
 

Kaders Rijksoverheid per 10 augustus 2020  
 

Algemene uitgangspunten  

a) blijf thuis bij klachten en laat je testen;  

b) pas hygiëne toe; 

c) houdt 1,5 meter afstand; 

d) vermijd drukte.  

e) geen handen schudden voor of na de wedstrijden. 
 

Uitzonderingen op de 1,5 m:  

➢ personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;  

➢ de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van 

deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;  

➢ personen t/m 17 jaar alleen onderling;  

➢ personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting 

beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 

meter en dit de sportbeoefening in de weg staat; 

➢ personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor 

zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun 

begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.  

 

 

Richtlijnen t.b.v. veiligheid- en hygiëneregels 

voor de sport  

 
We verwachten als SV Ysselsteyn dat de onderstaande maatregelingen worden 

uitgevoerd. Deze zijn met name gebaseerd op de algemene regels zoals hierboven 

beschreven.  

 

Kleedkamers en douches van sportaccommodaties 

Deze kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter 

afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12;  

Bij betreding van kleedlokalen ten aller tijden de handen reinigen bij het desinfectie punt 

welke bij de ingang staat. 

 

 

 



                                                                                         
 

Met maximaal 8 personen van 18 jaar en ouder gelijktijdig in een kleedlokaal aanwezig 

te zijn. Wanneer beschikbaar kan er een extra kleedlokaal worden gebruikt en anders zal 

er in groepen per team omgekleed en na afloop gedoucht kunnen worden. Ook in de 

rust kunnen er dus maximaal 8 personen (18 jaar en ouder) per kleedlokaal aanwezig zijn. 

Het advies is om de spelers en scheidsrechters zelf voor een bidon/drinkfles te zorgen 

welke voor tijdens of na de wedstrijd/rust wordt gebruikt; 

Bij de afdeling korfbal worden alle ballen na de training en wedstrijd gedesinfecteerd. 

Reserve spelers, trainers en begeleiders. 

Ook deze dienen de 1,5 m regel te handhaven in / naast de dug-out tijdens de 

wedstrijden. 

Vervoer uitwedstrijden.  

Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het 

advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.  

SV Ysselsteyn stelt als regel dat alle spelers, leiders en trainers zelf zorgen voor een 

mondkapje voor de uitwedstrijden. Wanneer de chauffeur van de auto wil dat er 

mondkapjes worden gedragen in de auto, dan zijn deze in ieder geval ook aanwezig om 

gedragen te worden.  

 

Publiek 

Toeschouwers zijn toegestaan bij de wedstrijden; hier een maximum aantal van 250 

toeschouwers omdat we  zonder reservering en gezondheidscheck werken.  

Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de 

sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar;  

Voor toeschouwers geldend maximum aantal, houd er rekening mee dat als sporters, 

officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze 

de locatie verlaten;  

Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en 

sporters).  

 

 

Eet- en drinkgelegenheid sportaccommodaties  

Voor de sportkantine en het terras vragen we de bezoekers hun contactgegevens 

beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die 

gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en 

contactonderzoek door de GGD.  

Overige richtlijnen worden in de kantine gecommuniceerd. 

 


