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Inleiding  
Het kabinetsbesluit van 14 december 2020 heeft de Corona maatregelen weer aangescherpt. De 
huidige maatregelen geven echter nog wel ruimte voor het onder begeleiding trainen in de buitenlucht 
voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar. Onder leiding van het bestuur van de 
Hilversumsche Cricket Club is het voorliggende plan van aanpak opgesteld, op basis van de richtlijnen 
van de Gemeente Hilversum, het RIVM, de KNCB en het NOC*NSF. 
  
Het bestuur is verheugd, dat er mogelijkheden ontstaan om op het Sportpark Loosdrecht, locatie ’t 
Jagerspaadje, weer crickettrainingen te kunnen geven. Dit plan van aanpak geldt alleen voor de 
cricket-activiteiten. Indien de situatie dit vereist, zal het plan worden aangepast en wederom 
voorgelegd worden aan de Gemeente Hilversum.  
 
Sportpark Loosdrecht zal nog niet toegankelijk zijn buiten de tijden aangegeven in het 
trainingsschema, omdat we dan niet kunnen garanderen dat we aan alle regels voldoen.  
 
De doelstellingen van de Hilversumsche Cricket Club in de periode vanaf 14 december 2020 zijn:  

1. in een binnenruimte is sporten niet toegestaan; 
2. buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 meter 

tussen zit; 
3. groepslessen buiten mogen niet plaatsvinden; 
4. het weer aanbieden van cricket  trainingen voor de jeugd onder de 19 jaar, verdeeld in de 

leeftijdscategorieën t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar; 
5. het aanbieden van andersoortige sportactiviteiten in de buitenlucht voor leden en niet-leden 

van Hilversumsche Cricket Club; 
6. de activiteiten te allen tijde binnen de door de overheid en sportbonden gestelde 

randvoorwaarden te laten plaatsvinden; en  
7. met gebruikmaking van de richtlijnen van de KNCB voor oefenvormen, de trainingen zelf te 

ontwikkelen, uit te voeren en zelf toezicht te houden dat dit conform afspraken gebeurd.  
 
Dit plan van aanpak bevat de volgende vier onderdelen.  
I. De organisatiestructuur: rollen en verantwoordelijkheden;  
II. Gebruik van het terrein en faciliteiten van Sportpark Loosdrecht;  
III. Trainingsschema en gebruik van de velden;  
IV. Communicatie.  
 

I . De organisatiestructuur: rollen en verantwoordelijkheden  
Ook in deze periode van het opstarten van trainingen op het complex Sportpark Loosdrecht vallen alle 
activiteiten die door de Hilversumsche Cricket Club worden georganiseerd onder de 
eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de Hilversumsche Cricket Club.  
Het organiseren van cricket trainingen binnen de grenzen die door de overheid en de sportbonden zijn 
aangegeven vereist de nodige creativiteit en toezicht en maakt een aparte (tijdelijke) organisatie 
nodig.  
Het bestuur van de Hilversumsche Cricket Club heeft besloten tot de volgende organisatiestructuur die 
nodig is voor uitvoering van de activiteiten in deze bijzondere periode.  
 

Contacten met de gemeente  
Taken: zorgdragen voor een actieve communicatie en overleg met de gemeente Hilversum en andere 
overheidslichamen ten einde ervoor zorgen dat alle activiteiten van de Hilversumsche Cricket Club 
binnen de kaders tot stand komen.  
Het bestuur heeft de volgende personen aangewezen voor de contacten met de gemeente:  
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• Giuseppe Pluchino (Secretaris) @: secretaris@hilversumschecricketclub.com. ✆ 0644084323;  

• Werner Barnard (Accommodatie & Materiaalcommissie). ✆ 0687980273  
Eerste contactpersoon namens de vereniging met de gemeente is Giuseppe Pluchino.  
Daarnaast zullen we nadat de trainingen zijn gestart na enkele weken een evaluatiemoment inplannen 
met de gemeente.  

Kernteam ‘cricket training’  
Taken: het ontwikkelen en bijhouden van het plan van aanpak. Hierin wordt specifiek aangegeven op 
welke wijze de trainingen en eventuele andere activiteiten (voetbal en cricket) op Hilversumsche 
Cricket Club zullen moeten plaatsvinden. Uitgangspunt is de door de overheid en relevante 
sportbonden aangegeven kaders.  
Het kernteam heeft het plan van aanpak ontwikkeld en zal mede zorgdragen voor de juiste uitvoering 
ervan.  
Het bestuur heeft het volgende kernteam samengesteld:  

• Maarten Post (Voorzitter); ✆ 0622396076 

• Shreyas Dhairyawan (Technische Zaken) ✆ 0645658971 

• Terrence Holmes (Jeugdcommissie); ✆ 0642213513  
 

Accommodatie Sportpark Loosdrecht 
Taak: zorgdragen dat het terrein ‘Sportpark Loosdrecht ‘wordt aangepast om te voldoen aan de regels 
die door de overheid en sportbonden zijn gesteld.  
Werner Barnard is contactpersoon en toezichthouder accommodatie op activiteiten van de 
Hilversumsche Cricket Club.  
 

Uitvoering en toezicht openstelling van Sportpark Loosdrecht 
A. De uitvoering van de trainingen  
Voor de daadwerkelijke uitvoering van de trainingen is de jeugdcommissie verantwoordelijk. Zij zullen 
zorgdragen dat de trainer(s), trainingsschema’s en programma’s hanteren die voldoen aan de gestelde 
kaders.  
Aanspreekpunt: Terrence Holmes (Jeugdcommissie)  
 

B. Algemeen toezicht op het volgen van de regels  
Voor, tijdens en na de trainingen zal er begeleiding zijn en toezicht worden gehouden dat iedereen 
(ouders, kinderen, trainers) zich houdt aan de regels zoals opgesteld. Het betreft hierbij bijvoorbeeld 
de looproutes, de aanwezigheid en het gebruik van desinfecteermiddelen en het houden van de 
vereiste 1,5 meter afstand.  
Hiertoe zal door het aanspreekpunt een rooster worden gemaakt van ‘corona-verantwoordelijken’ 
teneinde ervoor zorg te dragen dat continue gedurende de trainingen en andersoortige activiteiten 
een duidelijk identificeerbaar (oranje jasje) persoon aanwezig is om toe te zien op de naleving van de 
regels op het terrein en waar nodig spelers en trainers/begeleiders aan te spreken op het niet naleven 
van deze regels. Verantwoordelijke: Giuseppe Pluchino  
C. Toezicht op juiste uitvoering van de trainingen  
Taak: Toezicht houden dat de trainingen daadwerkelijk binnen de gestelde kaders worden uitgevoerd. 
Aanspreekpunt: Werner Barnard 
 

II. Gebruik van het terrein en faciliteiten van Sportpark Loosdrecht 
Uitgangspunten bij de voorzorgsmaatregelen op het terrein gaan uit van aanrijdroutes en routing op 
het terrein zodanig in te richten dat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of 
verlaten van de accommodatie. Er wordt één ingang gebruikt om het terrein te betreden en deze 
zelfde route om het terrein te verlaten. Hiermee wordt voorkomen dat arriverende en vertrekkende 

mailto:secretaris@hilversumschecricketclub.com


Hilversumsche Cricket Club  

Bezoekadres:  
‘T Jagerspaadje 26  
1231 KJ Loosdrecht  
www.hilversumschecricketclub.com 

info@hilversumschecricketclub.com 

PvA op verantwoorde wijze cricket trainingen hervatten 
 

Pagina 5 van 12 
Versie 06. 21-02-2021                                              

 

 

spelers van de cricket, spelers van andere sportvereniging (BZC’13 en HC&FC Victoria) op Sportpark 
Loosdrecht kruisen.  
 
De ingang bij het fietspad bij Veld 4 (bij de gemeente bekend als veld 5) wordt gebruikt als algemene 
in-en uitgang van het terrein. Om spreiding van fietsen te waarborgen en er daarmee zorg voor te 
dragen dat personen de vereiste 1,5 meter afstand kunnen bewaren is het toegestaan om eventuele 
fietsen te plaatsen aan de noordzijde van de cricket oefenkooi. Tevens wordt hiermee de kortste route 
naar het trainingsveld, zonder andere routes te kruisen gewaarborgd. Fietsen moeten op 2 meter 
afstand van elkaar worden geplaatst en het plaatsen van fietsen op andere plekken is niet toegestaan.  
 
Op de grote parkeerplaats kunnen ouders hun kinderen afzetten en na de training weer ophalen.  
Vanaf de parkeerplaats kunnen de spelers de looproute langs het fietspad volgen. 
 
Bij de ingang en bij het veld zullen duidelijke borden worden geplaatst met vermelding van de 
algemene veiligheid-en hygiëneregels en de routing. Bij het veld nabij de cricket oefenkooi zal een 
statafel worden geplaatst met daarop desinfecterende zeep en indien nodig, voldoende papieren 
handdoekjes. Prullenbakken zullen worden geplaatst in de nabijheid, die tijdig zullen worden geleegd.  
 
Het clubgebouw van HC & FC Victoria zal vooralsnog niet door ons worden gebruikt. De 
materialencontainer nabij het clubhuis van voetbalvereniging O.S.O. zal wel gebruikt worden om voor 
de training materialen op te halen en na de training materialen terug te zetten.   
 
Materialen mogen niet worden gehaald door spelers en of trainers.  Deze zullen voor start van de 
training worden neergelegd op het trainingsveld c.q. nabij de cricket oefenkooi, zodat men elkaar niet 
in het materialenhok kan tegenkomen en binnen de 1,5 meter begeven.  
 
De vrijwilliger verantwoordelijk voor het klaarleggen en opruimen van de cricket benodigdheden 
draagt ook zorg, indien benodigd, voor reiniging van de ballen na afloop van de training  
 
Toiletten zijn niet beschikbaar en iedereen wordt opgeroepen om thuis naar het toilet te gaan alvorens 
naar Sportpark Loosdrecht te komen.  
EHBO-materialen zullen op het veld beschikbaar zijn.  
 

III. Trainingsschema’s en gebruik van het veld.   
Met betrekking tot het gebruik van de velden is rekening gehouden met de behoeften van cricket, de 
hoofdgebruiker van Veld 4  vanaf 1 mei. Voetbal trainingen vinden plaats op andere velden. Tevens is 
rekening gehouden met het duidelijk gescheiden houden van de leeftijdscategorie t/m 12 jaar en de 
leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar.  
 
De Hilversumsche Cricket Club zal gebruik maken van de cricketkooien, waarbij de zuidelijke (linker) 
kooi wordt gebruikt voor batten en bowlen en de noordelijke (rechter) kooi voor de elektrische 
bowlingmachine, teneinde de 1,5 meter afstand te garanderen. Verder zal cricket trainen op veld 4, 
dat is gelegen naast de cricketkooien. De voetbal maakt gebruik van andere velden.  
 
In het weekend kan veld 4, worden gebruikt voor onderlinge wedstrijdjes.   
Trainingsmomenten en/of tijdstippen moeten mogelijk worden herzien, indien wordt besloten dat op 
1 mei de cricketcompetitie mag worden aangevangen.  
 
De KNCB heeft de volgende leeftijdsgrenzen:  
Under 17: geboren na 1 september 2003 = (Overheidscategorie 13 tot en met 18jr) 
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Under 15: geboren na 1 september 2005 = (Overheidscategorie 13 tot en met 18jr) 
Under 13: geboren na 1 september 2007 = (Overheidscategorie 13 tot en met 18jr) 
Under 11: geboren na 1 september 2009 = (Overheidscategorie tot en met 12jr) 
Under 9: geboren na 1 september 2011 = (Overheidscategorie tot en met 12jr) 
 
De U9 en U11 zullen 1,5 uur crickettraining krijgen. De U13 t/m U17 zullen 2 uur crickettraining krijgen.  
 
Spelers mogen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van hun training aankomen. Na de training 
dienen spelers direct te vertrekken.  
 
Het is niet toegestaan om gedurende de training het trainingsveld tussentijds te betreden of te 
verlaten.  
 
Tussen de trainingen zit minimaal 30 minuten tijd. De tijd tussen de trainingen moet voorkomen dat 
vertrekkende en aankomende spelers elkaar kruisen en geeft de begeleiders tijd om materialen te 
desinfecteren. 
 
Onderstaand is weergegeven wanneer de trainingen gepland zijn.  
(E.e.a. is ook afhankelijk van de weersomstandigheden).   
 

 Veld 4 Veld 4 

Woensdag 16:30 – 18:00: T&R/U9/U11 18:30 – 20:30: U13 t/m U17 

Donderdag 16:30 – 18:00: T&R/U9/U11 18:30 – 20:30: U13 t/m U17 

Vrijdag 16:30 – 18:00: T&R/U9/U11 18:30 – 20:30: U13 t/m U17 

Zaterdag 10:00 – 11:30: T&R/U9/U11 13:00 – 15:00: U13 t/m U17 

Zondag 10:00 – 11:30: T&R/U9/U11 13:00 – 15:00: U13 t/m U17 

 
Aantal mensen op het cricketveld:  
Om de veiligheid te kunnen garanderen voor de groep mensen die 1,5m afstand moeten houden 
(iedereen vanaf 18 jaar), gelden er beperkingen in het aantal begeleiders op een veld/spelersgroep. 
Een combinatie van een jongere plus volwassen begeleider is mogelijk, maar beperk de aantallen waar 
mogelijk.  

• Per training spelersgroep van 1-8 personen, 1 begeleider;  

• Per training spelersgroep van 9-16 personen, 2 begeleiders;  

• Per training spelersgroep van 17-24 personen, 3 begeleiders.  
 
Advies voor training specifieke situaties:  
Net- en fielding oefeningen:  
Bij een net sessie of veldoefeningen moet altijd een begeleider aanwezig zijn.  
De groepen zijn nooit groter dan 8 spelers per begeleider.  
In de netten maximaal 4 kinderen per net (1x batsman en max. 3x bowlers).  

 

IV. Communicatie  
Externe communicatie (richting gemeente) staat beschreven onder punt I van dit plan van aanpak. 
Voor de interne communicatie wordt onderscheid gemaakt in een algemeen gedeelte en een gedeelte 
dat specifiek is toegesneden op de diverse doelgroepen.  

Algemeen  
De algemene communicatie is in ieder geval gericht op de volgende doelgroepen:  
1) Begeleiders, trainers en vrijwilligers die vanaf 21 februari 2021 weer aan de slag gaan; 
2) Leden t/m 18 jaar die de trainingen kunnen hervatten vanaf 21 februari 2021; 
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3) Leden ouder dan 18 jaar die de sportieve activiteiten nog niet kunnen hervatten vanaf 21 februari 
2021 
4) Ouders van leden die de trainingen kunnen hervatten vanaf 21 februari 2021; en 
5) Niet-leden aan wie de Hilversumsche Cricket Club graag andersoortige sportactiviteiten wil 
aanbieden. 
 
Alle bovengenoemde doelgroepen zullen worden geïnformeerd via de website van Hilversumsche 
Cricket Club, de sociale media van Hilversumsche Cricket Club en mogelijk ook via Whatsapp groepen 
(die in/voor de jeugd bestaan). Hierbij zijn de volgende drie zaken specifiek van belang:  

•  Op de website van Hilversumsche Cricket Club is een speciale pagina aangemaakt met daarin alle 
relevante informatie over sport en het coronavirus. Deze pagina bevat informatie over de specifieke 
aanpak van Hilversumsche Cricket Club (e.g. de Q&A en het plan van aanpak), informatie van(uit) de 
gemeente Hilversum, informatie van(uit) de KNCB en tot slot informatie van(uit) het NOC*NSF.  

•  Op Sportpark Loosdrecht zullen drie verschillende soorten Hilversumsche Cricket Club Corona-
spelregels worden opgehangen bij de ingang en op diverse andere plekken op Hilversumsche Cricket 
Club. Deze spelregels zijn in lijn met de richtlijnen van de gemeente. Dit zijn spelregels die van belang 
zijn voor iedereen, maar ook specifieke spelregels die zijn opgesteld voor (i) begeleiders, trainers en 
vrijwilligers die vanaf 21 februari 2021 weer aan de slag gaan (doelgroep 1) en (ii) leden t/m 18 jaar die 
de trainingen kunnen hervatten vanaf 21 februari 2021  (doelgroep 2). Deze spelregels zullen we ook 
worden verspreid via de genoemde kanalen.  

•  Tot slot zal er zowel bij de ingang als op diverse andere plekken op Hilversumsche Cricket Club een 
duidelijke routing zichtbaar zijn voor het betreden en het verlaten van Sportpark Loosdrecht.  
 

Specifieke informatie voor bepaalde doelgroepen  
Doelgroep 1: Begeleiders, trainers en vrijwilligers die vanaf 21 februari 2021 weer aan de slag gaan  

•  De begeleiders, trainers en vrijwilligers spelen een zeer belangrijke rol. Deze groep zal worden 
geïnformeerd over de regels en afspraken zoals opgenomen in de richtlijnen van de gemeente en het 
plan van aanpak van Hilversumsche Cricket Club. Zij zullen ook een instructie hoe op een veilige en 
verantwoorde wijze training kan worden gegeven. Dit zal worden gegeven vanuit de jeugdcommissie.  

•  Voor deze doelgroep zijn ook specifieke Hilversumsche Cricket Club Corona-spelregels opgesteld. 
Deze zullen duidelijk zichtbaar zijn op Sportpark Loosdrecht.  
Doelgroep 2: Leden t/m 18 jaar die de trainingen kunnen hervatten vanaf 21 februari 2021  

•  Voorafgaand aan de eerste training krijgen alle leden t/m 18 jaar die trainingen kunnen hervatten 
vanaf 21 februari 2021 een duidelijke uitleg van het plan van aanpak door de trainers zodat de 
afspraken duidelijk zijn.  

•  Daarnaast worden de spelers regelmatig via de ouders en trainers geïnformeerd.  

•  Voor deze doelgroep zijn ook specifieke Hilversumsche Cricket Club Corona-spelregels opgesteld. 
Deze zullen duidelijk zichtbaar zijn op Sportpark Loosdrecht.  
Doelgroep 5: Niet leden aan wie Hilversumsche Cricket Club graag andersoortige activiteiten wil 
aanbieden  

•  De Hilversumsche Cricket Club vindt het – in lijn met het advies van het kabinet en de gemeente – 
van groot belang om ook de kinderen en jongeren die geen lid zijn van onze vereniging weer in 
beweging te krijgen. We willen proberen om hier een bijdrage aan te leveren middels de volgende 
initiatieven: (i) het organiseren van Hilversumsche Cricket Club Cricket Clinics voor leden en niet-leden 
op n.t.b. en (ii) het organiseren van cricketactiviteiten voor leden en niet-leden; n.t.b..  

•  Als er activiteiten worden georganiseerd voor niet-leden (bijvoorbeeld cricketactiviteiten voor 

scholen), dan zal de specifieke informatie in beginsel worden aangeleverd door de organisator van de 

desbetreffende sportactiviteit. Wij zullen deze informatie echter ook verspreiden via de website van 

Hilversumsche Cricket Club en de sociale media van Hilversumsche Cricket Club.   
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BIJLAGE 1 – ROUTEAANDUIDING 
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BIJLAGE 2A – TRAININGSCHEMA HCC 
 
Hilversumsche Cricket Club 

 Veld 4 Veld 4 

Woensdag 16:30 – 18:00: T&R/U9/U11 18:30 – 20:30: U13 t/m U17 

Donderdag 16:30 – 18:00: T&R/U9/U11 18:30 – 20:30: U13 t/m U17 

Vrijdag 16:30 – 18:00: T&R/U9/U11 18:30 – 20:30: U13 t/m U17 

Zaterdag 10:00 – 11:30: T&R/U9/U11 13:00 – 15:00: U13 t/m U17 

Zondag 10:00 – 11:30: T&R/U9/U11 13:00 – 15:00: U13 t/m U17 
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BIJLAGE 2B – TRAININGSCHEMA VICTORIA 
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BIJLAGE 3 – RICHTLIJNEN 
 

  



#wewinnenveelmetsport

Protocol 
verantwoord 
sporten



voorwoord 

We winnen veel met sport. En dat moeten we blijven doen.  
Niet alleen in goede tijden, maar juist ook als het moeilijk wordt.  
De coronacrisis heeft onze wereld op zijn kop gezet. We leven nu  
in 2020 in een nieuwe werkelijkheid vol uitdagingen, ook voor  
de sportwereld.

Uit recent onderzoek blijkt dat na de invoering van de corona
maatregelen heel veel mensen minder zijn gaan sporten, met name 
kinderen. We staan voor de uitdaging om de sport weer overeind 
te krijgen en volop in de benen te houden. Juist nu, want sport is 
onmisbaar voor onze gezondheid en weerbaarheid. Ook mentaal. 
Dat vereist creativiteit, solidariteit en aanpassings vermogen.

Om te zorgen dat we Nederland sterker blijven maken met de 
kracht van sport, moeten er in de nabije toekomst keuzes worden 

gemaakt. Keuzes waarbij cijfers en inzichten over de sport en 
beweegdeelname een onmisbare basis vormen. In dit rapport vind je 
de laatste ontwikkelingen in de sportdeelname in Nederland van 2013 
tot en met 2019. Deze rapportage is daarmee de laatste indicator van 
sportdeelname in de ‘oude’ werkelijkheid, nog zonder corona.
 
Een ijkpunt dat waarschijnlijk nog lang gebruikt zal worden om 
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aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van 
overheid en RIVM vanaf 23 januari 2021

Inleiding
Dit protocol gaat uit van de per 23 januari 2021 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 binnen- 
sportaccommodaties 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.
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Kaders Rijksoverheid per 23 januari 2021
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;
 •  in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat 

iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.

Vereniging en accommodatie
   •  in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat 

iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houdt 
hierbij rekening met het op tijd sluiten van de 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 
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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;

 •  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

Wedstrijden
 •   officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd 

als volwassenen in alle sporten, uitzondering hierin zijn een groep topsporters.

Sporten tot 18 jaar
 •  in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat 

iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.
 •  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.

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.
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Trainer/coach
 •  in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat 

iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houdt 
hierbij rekening met de trainingstijden voor kinderen en jeugd tot 18 jaar;

 • 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.

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.

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.

Veelgestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en 
corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met 
je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op 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/sportprotocol
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BIJLAGE 4 – PROTOCOL POSTERS 



Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

spelregels op onze  
sportaccommodatie

update 6 oktober 2020

Er vindt een gezondheidscheck 
plaats voor aanvang van de trai-
ning of wedstrijd

Klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
Ga direct naar huis wanneer er tij-
dens het sporten klachten ontstaan

Teambegeleiding, officials en  
vrijwilligers mogen aanwezig zijn 
en worden niet gezien als publiek

In binnenruimtes geldt vanaf 
13 jaar een dringend advies een 
mondkapje te dragen. Tijdens het 
sporten hoef je geen mondkapje te 
dragen

Houd vanaf 18 jaar 1,5 m afstand 
(uitzondering tijdens het sporten)

Was vaak je handen, juist ook voor 
en na het bezoek aan de sportac-
commodatie

Verlaat na afloop van je wedstrijd 
of training zo snel mogelijk de 
sportaccommodatie

Bij uitwedstrijden van jeugdleden 
vallen de benodigde chauffeurs 
onder teambegeleiding

Kleedkamers en douches van 
sportaccommodaties zijn open.
Houd 1,5m afstand en draag bij 
voorkeur een mondkapje

Sportkantines zijn tijdelijk dicht

Vragen? Er is altijd een corona- 
aanspreekpunt/coördinator aan-
wezig

Publiek is niet toegestaan bij  
sportactiviteiten



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

personen in de dug-out 
toegestaan

..........



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

personen toegestaan  
op het speelveld

..........



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

maximum  
aantal toeschouwers

..........



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

ook langs de lijn 1,5 meter 
afstand  



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

geforceerd stemgebruik niet 
toegestaan



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

18 jaar of ouder? Houd voor en  
na het sporten 1,5 meter afstand



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

houd 1.5 meter afstand 
(uitzondering tijdens sporten)



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

zitplaats



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

was vaak je handen



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

vermijd drukte



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

houd vanaf 18 jaar  
1,5 meter afstand



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

heb je klachten? 
blijf thuis en laat je testen



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

personen toegestaan  
in deze ruimte

..........



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

ophaalpunt 
bestelling



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

hier bestellen



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

gebruikte glazen 
hier neerzetten



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

ingang



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

uitgang



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

éénrichtingsverkeer



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

volg de pijl



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

volg de pijl



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

volg de pijl



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

volg de pijl



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

geen toegang



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

fijn dat je er weer bent



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

was je handen voor  
en na de training



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

vermijd aanraken  
van je gezicht



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

schud geen handen



sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

1Vereniging
Sport en Gemeenten

neem je eigen bidon mee
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