
Protocol kor)alvereniging GG/IJskoud de Beste 

Dit protocol is gericht op het organiseren van compe22e wedstrijden en gemeenschappelijke 
trainingsac2viteiten in de buitenlucht voor alle lee9ijdsgroepen bij kor:alvereniging GG/IJskoud de 
Beste (GG). Voor sportac2viteiten in onze sporthal zullen we op een later moment een update sturen 
van ons protocol.  

Als basis voor dit protocol hebben we als uitgangspunt het door de NOC*NSF gepubliceerde 
Algemeen protocol verantwoord sporten geraadpleegd.   

Wij zullen dit Protocol in laten gaan op 1 september 2020.  

De hieronder cursief beschreven tekst gee9 aan wat GG speciaal hee9 ingericht. Indien er geen 
cursief stuk staat beschreven volgen we minimaal de richtlijnen van de NOC*NSF.  

Contactpersoon en aanspreekpunt voor dit protocol en de Corona Coördinatoren is; 
Eerste contactpersoon; 
Erik Koomen  
Rol; Bestuurslid Kor:al Technische Zaken 
e-mail; eko.koomen@quicknet.nl 

Tweede contactpersoon; 
Rick de Wit 
Rol; Voorzi\er KV Groen Geel IJskoud de beste  
E-mail; rickdewit@hetnet.nl  
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  
• ga direct naar huis wanneer er 2jdens de sportac2viteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

• houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering 2jdens het sporten);  
• vermijd drukte;  
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportloca2e;  
• schud geen handen;  

Maatregelen die GG hee> genomen op basis van het NOC*NSF advies 

•  stel voor de sportloca2e of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is 
voor de loca2e en voor de gemeente; 

Zie contactpersonen op pagina 1 

•  stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een gastvrouw/heer of trainer zijn) waarvan er 
al2jd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communica2e (bijv. 
posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs 
zoveel mogelijk met elkaar samen; 

GG hee1 meerdere Corona coördinatoren aangesteld die in een rooster zullen toezien op de 
juiste toepassing van de protocollen. Deze coördinatoren rapporteren rechtstreeks aan het 
bestuur en de bovenstaande contactpersonen. Coördinatoren zullen zichtbaar gemaakt worden 
door middel van een groen 1.5 meter hesje. 

•   zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref 
daarvoor maatregelen; 

•  zorg dat al2jd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en 
grendel zi\en; 

•  alle kleedkamers en douches van sportaccommoda2es kunnen opengesteld worden. Voor 18 
en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand; 

 GG opent alleen de kleedkamer en de douches op Zaterdag en Zondag. Op de kleedkamers 
zullen we aangeven hoeveel mensen de kleedkamers tegelijk mogen betreden. Wij zullen de 
kleedkamers alleen openstellen voor de teams vanaf 14 jaar. Voor de lee1ijdsgroep <14  zullen 
we de kleedkamers niet openstellen. Dit om drukte in de kleedkamers te voorkomen.  

  
•  instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier 

sportaanbod kunnen uitvoeren; 

•  wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag 
publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten 
houden; 

•  voor toeschouwers gelden maximum aantallen, houd er rekening mee dat als sporters, officials 
en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze de loca2e 
verlaten; 
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• voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en 
gezondheidscheck, zonder placering; 

•  indien je op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers verwacht, is het verplicht voor 
toeschouwers om vooraf te reserveren. Doe de gezondheidscheck en placeer de hele dag vanaf 
het moment van de opening van de accommoda2e. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel 
wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen; 

Wij zullen als vereniging voorkomen dat we meer dan 250 toeschouwers tegelijk zullen 
ontvangen. De acIes die we nemen om dit te waarborgen zijn; 

o Per kind is 1 begeleider welkom als toeschouwer 
o We zullen maximaal 2 tot 3 wedstrijden tegelijk laten spelen en de volgende 

wedstrijden met een tussenpauze te laten starten.   
o Rond de wedstrijd van ons eerste team zullen geen andere wedstrijden gespeeld gaan 

worden.  
o Na de wedstrijd zullen we teams en hun bezoekers verzoeken het complex zo snel 

mogelijk te verlaten.  

• het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en 
sporters); 

•  zorg hierin ook voor het voldoen aan dosering en routering, hygiëne en ven2la2e voorschri9en, 
en dat iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden; 

 GG hanteert een looproute welke duidelijk zichtbaar is aangegeven op het terrein. Hiermee 
wordt kruisverkeer geminimaliseerd.  

  
• geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden; 

GG hanteert 1 begeleider als bezoeker per speler. Met als uitzondering het eerste team hierbij 
zorgen we dat het eerste team speelt zonder dat er andere wedstrijden gespeeld worden. 
Hiermee kunnen we de bezoekers aantallen in de hand houden.  

•  voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportac2viteit niet groter is 
dan noodzakelijk voor de sportac2viteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd); 

•  richt de sportloca2e zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers 
en sporters die moeten wachten voor een sportac2viteit de 1,5 meter afstand van elkaar 
kunnen houden; 

•  denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters en 
Toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers 
en sportkan2ne en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer; 

•  communiceer de regels van je sportloca2e met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers 
en ouders via de eigen communica2emiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op 
de sportloca2e; 

•  zorg dat in en op de sportloca2e een duidelijke rou2ng (aanrijdroute, naar en bij 
sportac2viteiten, sportkan2ne, terras, zitplaatsen, toile\en, tribune enz.) zichtbaar is, zodat 
personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden; 

•  sportkan2nes, terrassen en zelfstandige restaurants op sportloca2es zijn open. De rijksoverheid 
hee9 hiervoor regels, zie. Daarnaast is er door de sport ook een checklist opgesteld voor een 
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soepele opening. Denk hierbij ook aan de protocollen van de KHN (koninklijke horeca 
Nederland); 

•  op buitenterrassen bij sportkan2nes is placering al2jd verplicht; 
 GG gee1 op de picknick banken en terrastafels aan hoeveel mensen er mogen plaatsnemen per 

tafel  

•  na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien 
buiten het veld, in de sportkan2nes en kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. 
Sporters die zijn uitgesport, worden hiertoe op een juiste manier begeleid (bijvoorbeeld 
bewegwijzering, rou2ng of vrijwilligers); 

 Na de wedstrijden worden de spelers zoveel mogelijk verzocht het complex te verlaten.  

•  zorg dat alle de regels van de rijksoverheid en de richtlijnen uit het KHN protocol duidelijk en 
zichtbaar zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in sportkan2nes werkzaam zijn 
goed over de inhoud van dit protocol; 

•  zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor 
materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes); 

•  spreek als beheerder/exploitant van een mul2sport loca2e of gymzaal een planning af met de 
gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de loca2e; 

•  maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de gehele 
sportloca2e goed schoongemaakt wordt na iedere werkdag. Denk hierbij aan toiletruimtes en 
de overige algemene ruimtes en gangen; 
De accommodaIe wordt in het weekend dagelijks gereinigd door de weeks zal dat niet 
gebeuren gezien we dan onze faciliteiten afsluiten voor gebruik.  

•  zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsac2viteit/wedstrijd; 

•  maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee 
sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon; 

•  geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instruc2e over de wijze waarop 
het protocol in de diverse ruimtes van de sportloca2e moet worden uitgevoerd en wat de 
afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn; 

•  sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd 2jdens 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; 

•  indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen 
vanuit de overheid die kunnen worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek 
om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 
• trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/

of in de sportloca2e in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, 
de bedrijfsarts of je behandelend arts; 
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•  vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 
•  wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives; 
•  2jdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat 

een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand 2jdelijk losgelaten 
worden; 

•  voorafgaand, 2jdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters 
van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en 
in de kan2nes; 

•  houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) 
beoefening/begeleiding van de sport; 

•  trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar; 
•  zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde 

contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals 2jdens het vieren van een 
overwinningsmomenten of 2jdens een wissel; 

• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportac2viteit niet groter is 
dan noodzakelijk voor de sportac2viteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd); 

•  daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel 
mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner; 

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

•  volg de gebruikelijke voorschri9en voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 

• laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; 
•  laat sporters van 18 jaar en ouder sporters 2jdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter 

afstand houden; 
•  zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers 

onderling, ook in de dug-out. 
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