Protocol
verantwoord sporten
LET OP: alle wijzigingenin het protocol zijn in het oranje weergegeven.
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.
Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partĳen richting geven hoe te
handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbĳ willen we
zoveel mogelĳkruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het
kabinetsbeleid en de richtlĳnen van het RIVM.
De gemeente is verantwoordelĳk voor het handhaven van de noodverordening. Bĳ
(herhaaldelĳk) overtreden van de noodverordening zĳn maatregelen mogelĳk zoals het
uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de
accommodatie.
Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelĳkheid
voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente
maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lĳn van handhaving op
sportaccommodaties vorm en inhoud moet krĳgen. De bestuurlĳke handhaving die
voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar
voorkomen moet worden dat dit gezagdaadwerkelĳk moet optreden. Een gezamenlĳk
optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan
worden gesport zonder gezondheidsrisicoʼs.
We roepen gemeenten en sportaanbieders op om samen te kĳken hoe ze de beschikbare
ruimte, zowel op de accommodatie als ook andere openbare ruimte, optimaal te benutten
voor alle mogelĳke groepen sporters.

Noot: Mogelijk wordener nogaanpassingengedaan in dit document.
Op nocnsf.nl/sportprotocolvind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.
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Veiligheid-en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• officiële wedstrĳden en competities zĳn tot 1 september niet mogelĳk. Onderlinge (club)
trainingswedstrĳdjes/potjes zĳn mogelĳk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbĳ dient de
anderhalve meter maatregel in acht genomente worden. 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 huishoudenkoorts (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;
• 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;
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• 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.

Hoe kun je de sport ookop een sociaal veilige manier aanbieden
Om sportverenigingen op weg te helpen, hebben we hier een aantal tips geformuleerd om sport ook in
deze tĳd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.
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