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Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en met 18 jaar, onder begeleiding, weer 

samen trainen in de buitenlucht. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook samen buiten trainen. 

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, voor 

de kinderen en jeugd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de 

bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans krijgen mee te doen, dus ook 

niet-leden van een vereniging. 

Noot: Voor dit protocol is het protocol “verantwoord sporten” van het nocnsf en het protocol “verantwoord 

sporten” van branche organisatie NL Actief gebruikt als richtlijn om een op maat gemaakt protocol te 

ontwikkelen voor ons sportcentrum. 

Uitgangspunten van dit protocol: 
 

• Veilige omgeving voor alle medewerkers en sporters 

• Het bieden van een gezonde activiteit 

• Naleven van de 1,5 meter maatregel 

• Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contacttussen sporter en 

medewerker 

• Aanvullende hygiënemaatregelen 

 

Protocol Verantwoord Sporten 
bij Sportcentre Westervoort 

Deelnemende partijen: 
 

Man-Up 

Team Roberto 

Dansstudio Kerima 

 



 Lorem Ipsum Om de uitgangspunten na te 

kunnen leven, zijn de maatregelen 

in onderstaande punten verdeeld: 

1 veiligheid- en hygiene 
maatregels voor iedereen 

2 Voor trainers begeleiders 
en vrijwilligers 

3. Algemene maatregels voor 
de sporters: 

4. Voor ouders en verzorgers. 

5. Aanvullende hygiene 

maatregelen per 

sportaanbieder; 

1

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken 
staat voorop 

• officiële wedstrijden en competities zijn tot 
1 september niet mogelijk. Het 
nadrukkelijke doel is primair om te sporten 
en te bewegen; 

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een 
van de volgende (ook milde!) symptomen 
hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden 
koorts (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 
24 uur geen klachten heeft, mag je weer 
sporten en naar buiten; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden 
positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen 
na het laatste contact met deze persoon 
nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven 
tot veertien dagen na het laatste contact 
waarop deze persoon nog besmettelijk was 
(volg hierin het advies van de GGD); 

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt 
gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) minimaal zeven dagen 
thuis na de uitslag van de test; 

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, 
omdat je direct contact hebt gehad met 
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is 
vastgesteld; 

2

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de 
sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 
of koorts; 

• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van 
de woonsituatie bij specifieke 
aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke 
of verstandelijke beperkingen. Deze zijn 
leidend in de stap naar sporten/ bewegen; 

• houd anderhalve meter (twee armlengtes) 
afstand van ieder andere persoon buiten 
jouw huishouden, uitzondering voor 
kinderen tot en met 12 jaar; 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik 
papieren zakdoekjes; 

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis 
naar het toilet; 

• was je handen met water en zeep voor en 
na bezoek sportlocatie; 

• douche thuis en niet op de sportlocatie; 
• vermijd het aanraken van je gezicht; 
• schud geen handen; 
• kom niet eerder dan tien minuten voor de 

sportactiviteit aan op de sportlocatie en 
ga direct daarna naar huis. 

 

1. veiligheid- en hygiene maatregels voor iedereen; 
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• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk 
met eigen vervoer naar de accommodatie 
waar je training gaat geven; 

• trainers, begeleiders en vrijwilligers van 
boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen 
zelf hun risico te analyseren of zij zich op 
buiten sportparken of in de openbare ruimte 
in groepen kunnen begeven. Raadpleeg 
desnoods je huisarts; 

• bereid je training goed voor. Voor de 
groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ geldt: 
houd anderhalve meter afstand, ook 
onderling; 

• zorg dat er in de leeftijdsgroepen 13 tot en 
met 18 en 19+ zo min mogelijk materialen 
gedeeld moeten worden; 

• tracht bij je lessen vermenging van de 
leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 
jaar, jeugd van 13 tot en met 18 jaar en 19+ 
te voorkomen; 

• gebruik bij je lessen waar leeftijdsgroepen 
zijn vermengd de regels die voor de 
categorie 13 jaar en ouder gelden; 

• zorg dat de training zoveel mogelijk met 
vaste groepen wordt ingevuld en dat de 
samenstelling van deze groepen zo min 
mogelijk wijzigt; 

• zorg dat de training klaar staat zodat je 
meteen kunt beginnen. Laat sporters in 
daartoe afgebakende ruimtes trainen; 

• maak vooraf (gedrags)regels aan sporters 
duidelijk, met name voor de 
leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 jaar en 
19+ waarbij tijdens het sporten anderhalve 
meter afstand moet worden gehouden; 

• denk voor de groepen 13 tot en met 18 jaar 
en 19+ vooraf na over de sportactiviteiten 
in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er 
anderhalve meter afstand gehouden kan 
worden ook tijdens de activiteiten; 

• wijs sporters op het belang van handen 
wassen en schud geen handen; 

• help de sporters om de regels zo goed 
mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 
wanneer dat niet gebeurt; 

• houd anderhalve meter afstand met al je 
sporters en/of mede-trainers (geen 
lichamelijk contact); 

• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij 
de training/activiteit, zowel leden als niet-
leden; 

• volg de gebruikelijke voorschriften voor 
het gebruik en de schoonmaak van 
materialen; 

• laat sporters niet eerder toe dan tien 
minuten voor de starttijd van de 
training/activiteit. De sporters moeten na 
afloop direct vertrekken; 

• laat sporters gefaseerd het sportveld 
betreden en verlaten; 

• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de 
les/training, tenzij dat in specifieke 
gevallen noodzakelijk is; 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik 
papieren zakdoekjes; 

• was je handen met water en zeep na 
iedere training; 

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een 
van de volgende (ook milde!) symptomen 
hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden 
koorts (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als 
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag 
je weer sporten en naar buiten; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden 
positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 
veertien dagen na het laatste contact met 
deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
je thuis blijven tot veertien dagen na het 
laatste contact waarop deze persoon nog 
besmettelijk was (volg hierin het advies 
van de GGD); 

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus 
hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) minimaal zeven dagen 
thuis na de uitslag van de test; 

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, 
omdat je direct contact hebt gehad met 
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is 
vastgesteld. 

 

2. Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers; 

 
 

 

 



 Lorem Ipsum 

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een 
van de volgende (ook milde!) symptomen 
hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden 
koorts (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 
24 uur geen klachten heeft, mag je weer 
sporten en naar buiten; 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden 
positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen 
na het laatste contact met deze persoon 
nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven 
tot veertien dagen na het laatste contact 
waarop deze persoon nog besmettelijk was 
(volg hierin het advies van de GGD); 

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt 
gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) minimaal zeven dagen 
thuis na de uitslag van de test; 

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, 
omdat je direct contact hebt gehad met 
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is 
vastgesteld; 

• sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen 
dienen zelf hun risico te analyseren of zij op 
buiten sportparken of in de openbare ruimte 
zich in groepen kunnen te begeven. 
Raadpleeg desnoods je huisarts; 

• bij de lessen waar leeftijdsgroepen zijn 
vermengd, gelden de regels die voor de 
categorie 13 jaar en ouder gelden; 

• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of 
volg de afspraken van je 
gemeente/sportaanbieder, zodat de 
organisatie rekening kan houden met de 
toestroom; 

• voor volwassenen vanaf 19 jaar is het 
toegestaan om met of zonder begeleiding 
in hardloop-, wieler- en andere 
sportgroepjes in de openbare ruimte te 
trainen. Hanteer hierbij de voorwaarden 
zoals opgenomen in de lokale 
noodverordening. Vermijd daarbij de 
drukte; 

• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er 
voor jou een sportactiviteit gepland staat; 

• kom zoveel mogelijk lopend of met de 
fiets naar de sportlocatie en vermijd waar 
mogelijk gebruik van het OV; 

• houd met reizen naar de sportlocatie 
rekening met de richtlijnen verkeer & 
vervoer van de Rijksoverheid; 

• kom in sportkleding naar de sportlocatie. 
Aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je 
kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis 
naar het toilet bent geweest; 

• kom niet eerder dan tien minuten voor 
aanvang van de sportactiviteit naar de 
sportlocatie en wacht op aanvang op de 
daarvoor aangewezen plek; 

• volg altijd de aanwijzingen op van de 
organisatie, bijvoorbeeld de trainers, en 
bestuursleden; blijf bij je eigen 
trainingsgroep indien er meerdere 
trainingsgroepen op de sportlocatie actief 
zijn; 

• laat sporters vanaf 13 jaar anderhalve 
meter afstand houden tot alle andere 
personen (behalve personen uit eigen 
huishouden), dus ook tot trainers en 
andere sporters. Bij sporters tot en met 12 
jaar is deze afstandsbeperking onderling 
niet aan de orde; 

• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen 
materialen. Materialen die veel met 
handen worden aangeraakt direct na de 
trainingssessie reinigen met water en 
zeep of reinigingsdoekjes; 

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te 
drinken; 

• neem een schone handdoek mee; 
• neem een geldig legitimatiebewijs mee; 
• verlaat direct na de sportactiviteit de 

sportlocatie. 
 

3. Voor sporters: 
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• informeer je kinderen over de algemene 
veiligheids- en hygiëneregels en dat ze 
altijd de aanwijzingen van de begeleiding 
opvolgen; 

• stem met je kind je contactgegevens af 
zoals 06-nummer; 

• meld je kind(eren) tijdig aan voor de 
sportactiviteit of volg de afspraken van je 
gemeente/ sportaanbieder, zodat de 
organisatie rekening kan houden met de 
toestroom; 

• breng je kind(eren) alleen naar de 
sportlocatie wanneer er een sportactiviteit 
voor jouw kind(eren) gepland staat; 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie 
als je kind (ook milde!) klachten heeft van 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 
en/of koorts; 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie 
als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 
de 38 °C) en/ of benauwdheidsklachten. Als 
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag 
je je kind weer laten sporten en naar buiten; 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie 
als iemand in jouw huishouden positief 
getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na 
het laatste contact met deze persoon nog 
ziek kunt worden, moet je kind thuis blijven 
tot 14 dagen na het laatste contact; 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie 
als bij je kind in de afgelopen 7 dagen het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld (via een 
laboratoriumtest); 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie 
als je kind in thuisisolatie is omdat hij/zij 
direct contact heeft gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is 
vastgesteld; 

• wanneer je kind(eren) niet zelf naar de 
sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je 
als ouder/ verzorger alleen reist en alleen je 
eigen kind(eren) wegbrengt; 

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op 
eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 

• kom niet eerder dan tien minuten voor 
aanvang van de sportactiviteit op de 
sportlocatie; 

• volg altijd de aanwijzingen op van de 
organisatie, bijvoorbeeld de trainers, 
begeleiders en bestuursleden; 

• het is niet de bedoeling dat je als ouder of 
verzorger als toeschouwer aanwezig bent 
op de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, 
tijdens als na de training van jouw 
kind(eren); 

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de 
sportactiviteit en/of toiletgang, 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; 

• direct na de sportactiviteit halen de 
ouder/verzorger de kinderen op van de 
sportlocatie/ afgesproken plek. Zorg 
ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

 

 

4. Voor ouders en verzorgers; 

 

 
 

 

 



 Lorem Ipsum 

Man-Up: 

• Toegang tot de sportactiviteit is alleen 
mogelijk wanneer er van te voren is 
ingeschreven in het online rooster via de 
app. 

• Er is geen lichamelijk contact. Air fives only. 
• Bij slecht weer wordt er uiterlijk 2 uur 

voordat de training start bekend gemaakt of 
deze door gaat of niet. 

• Iedereen krijgt zijn eigen materiaal en 
maakt deze na de training schoon met de 
schoonmaakspullen die wij aanbieden 

• Wij stellen desinfecterende middelen 
beschikbaar voor alle aanwezigen; 

• Er zijn een beperkt aantal parkeerplekken 
beschikbaar kom dus zo veel mogelijk met 
alternatieve vervoersmiddelen. 

• Wacht in de auto of in de aangegeven 
wachtruimte tot de coach jou toegang geeft 
tot de sportlocatie  

• Gebruik de aangegeven looproutes 
 

 
Team Roberto: 
 
 
 
Dansstudio Kerima: 
 
 
 

 

5. Aanvullende hygienemaatregelen per sportaanbieder; 
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Tot slot: 

Corona coördinator 

Wij stellen altijd wanneer er activiteiten op het terrein plaatsvinden 

een corona coördinator aan. De corona coördinator is een persoon 

die ons protocol kent en de regels handhaaft. Ook bij vragen kan de 

corona coördinator ter plaatse dienen als vraagbaken. 

 

Indeling van de sportlocatie: 

Bronvermeldingen: 

https://www.nlactief.nl/wp-

content/uploads/2020/04/17-

04-2020-concept-Protocol-

Verantwoord-Sporten-NL-

Actief-versie-voor-

branche.pdf 

https://nocnsf.nl/coronahulpmi

ddelen 

https://nocnsf.nl/media/2669/n

ocnsf_protocol_verantwoord-

sporten-v3.pdf 

https://nocnsf.nl/media/2556/n

ocnsf-coronavirus-checklist-

sportverenigingen.pdf 

https://nocnsf.nl/media/2741/s

port-weer-opstarten-en-

sociale-veiligheid-centrum-

veilige-sport-nederland.pdf 

https://nocnsf.nl/media/2805/p

osters-verantwoord-sporten-

update-11-mei-hr.pdf 

 

Overige vragen? 

Heb je nog vragen, aanvullingen of andere op-of aanmerkingen m.b.t. dit 

protocol? Aarzel dan niet om contact op te nemen via onderstaande 

contactgegevens. 

N. Ben Ahmed    Roberto van Osch 
Eigenaar en oprichter Man-Up. Eigenaar Team Roberto 
nouri@man-up.nl    
0630607204     
 


