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Corona Protocol  
 
Voor iedereen geldt: 

• 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 13 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; 

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt: 

• Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels 
hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden; 

• Er mogen, zowel voor de jeugd als voor senioren, onderlinge wedstrijden 
tussen de verschillende teams gespeeld worden. Hierbij rekening houdend 
met het feit dat vermenging tussen jeugd en senioren voorkomen wordt. Als 
blijkt dat trainen of het spelen van onderlinge wedstrijden binnen de 
trainingsgroep qua aantallen niet mogelijk is, dan is vermenging tussen 
senioren en jeugd toegestaan. 

• Kleedkamers en kantines zijn gesloten; 
• Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan. 

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt: 

• Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht 
• Er mag alleen in viertallen gesport worden. De groepjes van vier mogen 

gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge 
afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De 
afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te 
zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven 
aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 
1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan 
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meerdere viertallen in één keer mag niet. 
• De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, 

bijvoorbeeld door middel van hesjes; 
• Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan; 
• Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten. 

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;  

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. 

Bronnen 

 
https://nocnsf.nl/media/4298/protocol-verantwoord-sporten-v3004.pdf 
 
https://www.knkv.nl/faqcorona/ 
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