
Algemeen protocol verantwoord sporten bij HCWV 
 
Ingaand op 1 juli 2020 
 
 
Inleiding 
Per 1 juli vervallen het oude algemeen sportprotocol van NOC*NSF en het hockeyspecifieke 
protocol van de KNHB. Beide documenten maken plaats voor het Algemeen Protocol Verantwoord 
Sporten van NOC*NSF. Er is vanaf 1 juli dus geen specifiek hockey protocol meer. Voor openen 
van het clubhuis moeten we uitgaan van de protocollen van Koninklijk Horeca Nederland. Een 
protocol voor de sportkantines wordt nog gemaakt door KHN. Bij HCWV gaan we uit van dit 
Algemeen Protocol Verantwoord Sporten (gebaseerd op de hygiënerichtlijnen van het RIVM), het 
KHN protocol en de regels die voortvloeien uit de noodverordening van de Veiligheidsregio 
Haaglanden (ingaand per 1 juli 2020) en van de gemeente Den Haag. HCWV is verantwoordelijk 
voor de organisatie van de hockeyactiviteiten binnen de geldende kaders. Dit document beschrijft 
de richtlijnen die van belang zijn voor HCWV en hoe hier invulling aan is gegeven.  
 
 
Basisregels 
Voor iedereen gelden bij HCWV onderstaande basisregels:  

 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 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; 

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

 
 
1,5 meter in de sport 
De regel is dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houdt. Voor de sportsector is een 
uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter 
afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Buiten deze spelsituaties moet nog steeds de 1,5 
meter in acht genomen worden 
 
 
Openstelling sportaccommodatie 

 Stel voor de sportlocatie een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie 
en voor de gemeente.  
Bij HCWV is dat Igor Passchier (voorzitter HCWV) 

 Stel ook corona-coördinatoren (bij HCWV noemen we die Corona-verantwoordelijken) aan 
(dit kan bv. een gastvrouw/heer of trainer zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig 
is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te 
bereiken is.  
In geval van nieuwe situaties stelt HCWV een Corona-verantwoordelijke aan. Door middel 
van een poster maken we voor de momenten dat er geen Corona-verantwoordelijke 
aanwezig is bekend wie aanspreekpunt is. 

 Maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de 
gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;  
Met verenigingen die gebruik maken van de velden worden/zijn afspraken gemaakt. Zij 
zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen voor hun eigen sporters. 

 Zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of 
tref daarvoor maatregelen 
Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig bij HCWV 

 Zorg dat ten allen tijde EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet 
achter slot en grendel zitten;  
Indien er gesport wordt bij HCWV zijn zowel de EHBO-materialen (in de hal van het 
clubhuis) en de AED (in het clubhuis) toegankelijk. 

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



In totaal mogen er maximaal 6 18+-ers tegelijk in de kleedkamer van HCWV aanwezig 
zijn. Dit wordt kenbaar gemaakt op de toegangsdeuren 

 Instrueer trainers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier 
sportaanbod kunnen uitvoeren;  
Trainers ontvangen een mail met instructies. 

 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 en publiek gelden maximalen aantallen, houdt er rekening mee dat als 
sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als 
publiek, tenzij ze de locatie verlaten; 
Voor buiten geldt een max. van 250 toeschouwers zonder reservering en 
gezondheidscheck EN voor meer dan 250 toeschouwers geldt voor iedereen een 
reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan 
hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter 
afstand kan houden. Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers 
en medewerkers; 
Het aantal toeschouwers zal bij HCWV alleen in zeldzame gevallen meer dan 250 zijn. 

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

 Richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, 
vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand 
van elkaar kunnen houden;  
Voor de senioren en trimmers de wachtvakken aanhouden. Hierover communiceren. Zie 
ook de checklist openstelling sportkantines 

 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 sportkantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer;  
In het clubhuis mogen maximaal 32 mensen (18+) aanwezig zijn; per kleedkamer 
maximaal 6.  

 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 dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (aanrijdroute, naar en bij 
sportactiviteiten, sportkantine, terras, zitplaatsen, toiletten, tribune enz.) zichtbaar is, 
zodat personen de 1,5 meter onderlinge afstand kunnen houden;  

 
 
Clubhuis 
Sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties mogen open. De 
rijksoverheid heeft hiervoor regels. Daarnaast is er door de sport ook een checklist opgesteld voor 
een soepele opening. Verder wordt door KHN een protocol opgesteld voor sportkantines (deze is 
nog niet beschikbaar).  

 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 sportkantines werkzaam 
zijn goed over de inhoud van dit protocol;  

 
Protocol Koninklijk Horeca Nederland 
Horeca – 1 juli 2020  De Koninklijke Horeca Nederland werkt aan een protocol voor de 
sportkantines. 

 Clubhuis mag per 1 juli open voor gasten: 
 Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand tenzij het een gezamenlijke 

huishouding of een groep van jongeren onder de 18 is. 
 Vanaf 1 juli geldt er geen verplichte reservering of triage (vragen naar 

gezondheidsklachten).  
 Er geldt ook geen maximum per gebouw meer zolang je de 1,5 meter kan naleven. Pas als 

je binnen meer dan 100 gasten toe kan laten, zijn de reserveringsplicht en de triage (het 
checkgesprek) verplicht.  

 Voor het terras geldt dat bij meer dan 250 gasten. De aantallen zijn exclusief personeel.  
 Op buitenterrassen mogen zogeheten 'kuchschermen' tussen tafels worden geplaatst als 

de anderhalvemeter tussen gasten van verschillende tafels niet gewaarborgd kan worden, 
hier maakt het kabinet dus een uitzondering op de anderhalvemeterregel. 

 Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan. 



 De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten met de 1,5 meter afstand. 
 

Zie ook de checklist (bijlage). 
 
 
Hygiëne 

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

 Maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de gehele 
sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere werkdag. Denk hierbij aan toiletruimtes 
en de overige algemene ruimtes en gangen;  

 Zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd. 
Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen 
met water en zeep of reinigingsdoekjes;; 
Iedereen gebruikt zo veel als mogelijk de eigen materialen. Keeperspakken moeten na 
gebruik schoongemaakt te worden (indien er geen vaste keeper is). Maskers moeten na 
elk gebruik worden schoongemaakt (dit kunnen bijvoorbeeld wisselspelers doen). 

 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 instructie over de wijze 
waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en 
wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;  

 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;  

 Indien er een corona besmetting is vastgesteld op je sportclub of sportteam volg dan de 
checklist corona-geval;  
Deze checklist is nog niet beschikbaar gesteld door NOC*NSF. 

 Zorg dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en 
contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren;  
niet van toepassing voor HCWV 

 Controleer of de sportlocatie continue en voldoende wordt geventileerd (géén recirculatie!) 
en zet indien nodig en mogelijk ramen/deuren open. Volg de richtlijnen van de 
beheerder/eigenaar van de accommodatie. Het ventilatiesysteem dient minimaal te 
voldoen aan de richtlijnen van het bouwbesluit. Ga bij twijfel in overleg met de gemeente.  
 
 

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers  
Geadviseerd wordt om de onderstaande maatregelen uit te voeren. 

 neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;  
 trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op 

buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg 
desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;  

 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;  
 voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens 

trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor 
de sport noodzakelijk is. Voorafgaand 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 kantines;  

 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 tijdens het vieren van een 
overwinningsmomenten of tijdens een wissel;  

 voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter 
is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (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 voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;  
 laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; laat 18 jaar en ouder sporters 

tijdens inlopen en warming-ups zoveel 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.  
 
 
Voor sporters  
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:  

 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een 

huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook 
thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;  

 voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent 
dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand 
aangehouden hoeft te worden;  

 houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter 
afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 
jaar, hetzelfde huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die 
sportactiviteiten;  

 bij individuele sport wordt geadviseerd om de 1,5 meter aan te houden, tenzij dat niet 
anders kan in (oefen)wedstrijdverband, bijvoorbeeld bij bepaalde atletiekwedstrijden zoals 
hardlopen of bij wielerwedstrijden;  

 houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar je meetelt als 
publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;  

 voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen 
sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de 
kleedkamers en in de kantines;  

 zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen 
fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een 
wissel;  

 draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van 
of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;  

 alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld 
worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.  

 volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld 
de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;  

 blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de 
sportlocatie actief zijn;  

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

 geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, 
is niet toegestaan.  

 voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid 
personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld, 
zie hier een overzicht van de vragen.  

 
 
Voor ouders/verzorgers en toeschouwers  
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:  

 nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en 

hygiëneregels in acht,  
 informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  
 houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de 

kantine etc;  
 voor binnen geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en 

gezondheidscheck EN voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een 
reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan 
hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter 
afstand kan houden;  



 voor buiten geldt een max. van 250 toeschouwers zonder reservering en 
gezondheidscheck EN voor meer dan 250 toeschouwers geldt voor iedereen een 
reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan 
hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter 
afstand kan houden;  

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

 voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen 
over uw kind worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen;  

 geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, 
is niet toegestaan;  

 draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in 
één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.  

 

Goed om te weten 
Indien ouders door het coronavirus (een groot deel van) inkomsten verloren is waardoor de 
contributie niet betaald kan worden, kan financiële ondersteuning worden aangevraagd. Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen 
de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij 
bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de site 
van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

 
  



Checklist opstart sportkantine (KHN) 

opstart sportkantines 
Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden.  
Daarbij komen vele aspecten kijken. Deze checklist helpt om de juiste stappen te zetten.  
De richtlijnen van het Protocol Heropening Horeca zijn leidend voor het openen van de 
sportkantine naast de geldende noodverordeningen. Dit kan per gemeente verschillen; stem dit 
dan ook af met de lokale overheid. Het doel van deze checklist is om een sportvereniging op weg 
te helpen met het openen van de sportkantine.  
 
1. Waar moet ik voor de opening van de kantine aan denken?  
a. stel een vast aanspreekpunt aan;  
b. instrueer de barvrijwilligers/medewerkers over de geldende regels;  
c. zorg dat er looplijnen zijn uitgezet;  
d. als het mogelijk is zorg dan dat de ingang en uitgang een andere deur is;  
e. zorg dat er niet meer tafels en stoelen aanwezig zijn in de kantine dan het aantal toegestane 
personen in een binnenruimte conform regels van de overheid;  
f. hang de geldende hygiëneregels op bij de ingang van de kantine;  
g. zorg dat handen wassen/desinfecteren bij de ingang geregeld is;  
h. maak gebruik van de beschikbare signing, zie https://nocnsf.nl/sportprotocol/posters-
informatieborden;  
i. zorg dat wanneer mensen kunnen plaatsnemen in de kantine dit volgens de restaurant 
richtlijnen van het KHN protocol zijn;  
j. wanneer er een terras aanwezig is zorg ervoor dat de restaurant richtlijnen van het KHN protocol 
waar de richtlijnen voor het terras staan aangegeven gevolgd kunnen worden;  
k. wanneer mensen langskomen om een drankje te bestellen in de sportkantine volg dan de 
fastservice-richtlijnen van het KHN protocol;  
l. zorg dat de schoonmaak van de kantine goed geregeld en afgestemd is;  
m. zorg dat kranen die lang niet gebruikt zijn goed doorgespoeld worden, dit ter voorkoming van 
legionella;  
n. sportlocaties die buiten sporten mogelijk maken mogen hun douche- en omkleedruimtes 
openen, vanaf 15 juni;  
o. evalueer dagelijks en stel bij waar nodig  
 
2. Tijdens het open zijn van de kantine/terras  
a. communiceer de richtlijnen en openingstijden via de mogelijke communicatiekanalen;  
b. creëer een afhaalpunt voor het ophalen van de bestelling;  
c. creëer een punt waar gebruikte kopjes, bekers, flesjes, etc neergezet kunnen worden.  
 
3. Tips 

 deel informatie voorafgaand met leden via de nieuwsbrief, clubsite of andere media en 
hang de regels zichtbaar op in de kantine;  

 stimuleer leden om contactloos (via de PIN) te betalen;  
 kijk of er mogelijkheden zijn om het terras te vergroten (uiteraard in overleg met de 

gemeente); 
 consumpties en prijzen zijn meestal alleen zichtbaar bij de bar, hang deze op meerdere 

plekken zichtbaar op zodat er geen onnodige drukte ontstaat aan de bar;  
 beperk de zitplaatsen aan de bar zodat de 1,5-meter afstand tussen barpersoneel en leden 

die willen bestellen gewaarborgd kan blijven;  
 als je met meerdere personen achter de bar staat maak dan een taakverdeling zodat de 

1,5 meter aangehouden kan worden;  
 voor de zichtbaarheid van de barmedewerker/vrijwilliger overweeg een hesje te dragen 

(uiteraard kan dit ook met een shirt of polo);  
 haal statafels uit de kantine en van het terras. Als het RIVM aangeeft dat staan weer 

mogelijk is kunnen deze weer teruggeplaatst worden;  
 grote teamtafels zijn toegestaan als je maar 1,5 meter aanhoudt;  
 zorg dat 1 persoon per tafel/team de bestelling doet aan de bar;  
 verkoop zoveel mogelijk verpakte etenswaar;  
 maak zoveel mogelijk gebruik van flesjes/blikjes;  
 schenk koffie in papieren of plastic bekers;  
 maak vakken op het terras zodat leden zien dat tafels en stoelen niet verplaatst mogen 

worden;  



indien er meerdere personen achter de bar staan maak dan goede afspraken zodat ook deze 
personen de 1,5-meter eenvoudiger kunnen aanhouden (persoon a neemt bestellingen aan, 
persoon b zet het op het afgifte punt, etc.);  
zorg voor een uitgiftepunt op het terras of een “vrije” looproute voor het terraspersoneel;  
zorg ervoor dat leden zich veilig en prettig voelen;  
kijk voor hygiëne tips op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene. 
 
 


