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Protocol trainingen, wedstrijden, sportkantine 
vanaf 25 februari 2022  
 
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk 
geldende maatregelen. 
 

Algemene richtlijnen 
 

- Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand.  
- Heb je corona gerelateerde 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.  

- Het blijft verstandig om je aan adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar 
beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, afstand 
houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is. 

- Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen (zoals bidon en handdoek) tijdens de training. 
- De beheerders zetten bij het openen van de sporthal altijd de ventilatie in de sporthal aan. 
- Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent.  
- Neem gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 
- Wedstrijden en trainingen zijn zonder beperkingen toegestaan. 
- Sportkantines, kleedkamers, toiletruimten en douches zijn open. 
- Publiek is toegestaan. 
- 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. 

 
Coronabesmetting binnen het team of de vereniging  
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment 
geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon de richtlijnen volgt die de GGD hem 
of haar oplegt. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook 
op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan 
trainingen. Dit kan per situatie en regio verschillen. 
 
 


