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Protocol verantwoord sporten BV Icarus
Het kabinet heeft de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus woensdagavond (6
mei) verder versoepeld. Per 11 mei mag ook iedereen die ouder is dan 18 jaar weer buiten
sporten, mits dat gebeurt op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Sinds 29 april mocht de
jeugd t/m 18 jaar alweer georganiseerd samen sporten. Voorlopig zijn alleen trainingen
toegestaan.
Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september de volgende stap worden gezet: ook
alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor mensen van alle leeftijden. Vanaf die datum
mogen ook weer wedstrijden worden gehouden, maar nog wel zonder publiek.
Badminton Nederland heeft een document opgesteld voor verantwoord buitensporten, en
aan de hand hiervan hebben wij onderstaand document met veiligheids- en hygiëneregels
opgesteld.
De in dit document genoemde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van
sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen.
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 gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de
handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder
gezondheidsrisico’s.

B
V
I
C
A
R
U
S

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

•

Blijf thuis als je 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 je kind
weer laten sporten en naar buiten;

•

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet uzelf en je kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

•

Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere 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 sportlocatie vertrekt thuis naar het toilet;

•

Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

•

Was je handen met water en zeep voor en na het bezoek aan de sportlocatie;

•

Douche thuis en niet op de sportlocatie;

•

Vermijd het aanraken van je gezicht;

•

Schud geen handen;

•

Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga
direct na afloop naar huis.
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Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers:
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je
training gaat geven;
Bereid je training goed voor. Voor leden van 13 jaar en ouder geldt: houdt 1,5 meter afstand ook
onderling;
 Huur eventueel extra tijd van tevoren om zelf de netten te kunnen plaatsen;
 Velden dienen ver genoeg uit elkaar te staan;
 Bij spelen op een veld dus geen voorveld gebruiken, maak bij badminton en beachtennis
een deadzone zoals bijvoorbeeld speedminton dat ook kent;
 Doordraaien doe je met de klok mee en op een wijze waarbij 1,5 meter gegarandeerd is;
Zorg dat er in de leeftijdsgroep van ouder dan 13 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven
te worden;
Velden en netten worden door kinderen niet aangeraakt;
 Materialen worden voor en na de training gedesinfecteerd;
 De trainer(s) ruimen alle materialen op;
Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen
enkel moment toegestaan;
Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je direct kunt beginnen.
Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 Netten en velden staan klaar;
 Gebruik alleen plastic shuttles;
 Shuttles en ballen worden voor en na de training gedesinfecteerd.
Maak vooraf (gedrags)regels aan de leden duidelijk, met name voor de groep van 13 jaar en
ouder waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben
of een gezinslid recent positief getest is op het coronavirus (COVID-19);
Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet
gebeurt;
Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen 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 kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De
kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training
direct naar huis gaan;
Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen
noodzakelijk is;
Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
Was of desinfecteer je handen na iedere training;
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat
je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis
blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
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Voor sporters:
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
•

Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts (vanaf 38°C);

•

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 °C) en/of
benauwdheidsklachten. 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 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

•

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

•

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

•

Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

•

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

•

Kom niet eerder dan 10 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,
buurtsportcoaches en bestuursleden;

•

Sporters van 13 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere
personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere
sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

•

Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt
worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met water en
zeep of reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na
gebruik reinigen;

•

Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

•

Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie;
 Desinfecteer en stop eigen shuttles/ballen terug in de koker voordat je vertrekt.
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Voor ouders en verzorgers:
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
•

Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd
de aanwijzingen van de trainers moeten 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 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 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;

•

Kom alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

•

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

•

Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel
voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Eventueel kun je je kind afzetten op
de parkeerplaats, en hier na afloop van de training weer ophalen. Zorg ervoor dat dit
moment zo kort mogelijk is;

•

Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;

•

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

•

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.

