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Uitgangspunt: 
1. Het sportprotocol van NOC*NSF is hier te vinden. De handreiking crowdmanagement kun je hier 

vinden, deze is opgesteld door NOC*NSF en getoetst door RIVM en zijn leidend. 

2. De accommodaties waar trainingen en wedstrijden georganiseerd worden hebben een protocol 

opgesteld op basis van het sportprotocol. Dit protocol is goedgekeurd door de veiligheidsregio. 

Omdat er 25 verschillende veiligheidsregio’s zijn en elke locatie verschillend is, zullen er 

verschillen zijn in de protocollen die door de accommodatie zijn opgesteld.  

3. Het is dan ook belangrijk dat onderstaande doelgroepen en medewerkers van de KNSB op de 

hoogte zijn van de geldende regels van het sportprotocol en de regels van de accommodatie. 

 

 

Voor onderstaande doelgroepen hebben wij de volgende sportspecifieke adviezen 

• Wedstrijdorganisatie 

• Juryleden/officials 

• Sporters 

• Trainers/begeleiders 

• Toeschouwers 

• Pers/Media 

 

Wedstrijdorganisatie: 

• Zorg dat je bekend met het Protocol verantwoord sporten en de Handreiking toeschouwers bij 

sportwedstrijden van NOC*NSF en de ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke 

bepalingen. Houd je aan de algemene uitgangspunten en de overig opgestelde richtlijnen. 

• Ga in overleg met de accommodatie zodat je op de hoogte bent van de specifieke richtlijnen voor 

een accommodatie en specificeer deze waar nodig om aan het eerste punt te voldoen. 

Bijvoorbeeld: hygiëne, de aanwezigheid van een coronacoördinator, een coördinator als 

aanspreekpunt voor de beheerder, de verplichting tot reserveren/gezondheidscheck en placeren. 

Deze richtlijnen zijn per accommodatie verschillend. 

• Afhankelijk van de accommodatie kan het zijn dat de accommodatie een beperking oplegt aan het 

maximum aantal toeschouwers dat wordt toegelaten. Hiervoor is de accommodatie beheerder 

leidend. 

• Buiten het ijs en de inline piste dienen sporters 1,5m afstand te houden. Dit geldt dus ook voor 

bijvoorbeeld de Area of Call (inline) en de Heatbox (shorttrack). Deze worden niet gerekend tot de 

wedstrijd. 

• Digitaliseer startlijsten en uitslagen bij voorkeur. Dit voorkomt groepen mensen op een kleine 

ruimte. 
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• Geef vooraf aan dat deelnemers zich tijdig moeten aanmelden 

(bijvoorbeeld tot 72 uur voorafgaand). Hierdoor heeft de organisatie 

voldoende tijd om maatregelen te nemen bij onverwachte deelnemers 

aantallen. 

• Geef vooraf aan dat de wedstrijd tot bijvoorbeeld 24 uur van te voren kan 

worden geannuleerd evenals ter plekke, wanneer blijkt dat de maatregelen niet gehandhaafd 

kunnen worden. 

• Tijdens prijsuitreikingen wordt 1,5m afstand gehouden tussen de sporters onderling en tussen de 

juryleden en de sporters. De prijzen kunnen vooraf voor de deelnemers worden neergelegd en 

deze worden door de sporters zelf gepakt. 

• Elk jurylid moet 1,5m afstand van elkaar kunnen houden ten opzichte van elkaar en andere 

doelgroepen. Indien nodig plaats juryleden op andere posities, met in ogenschouw dat ze hun 

taken zorgvuldig kunnen blijven uitvoeren. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het uitreiken van 

beennummers, transponders of caps. 

• Zorg, eventueel in overleg met de accommodatiebeheerder, dat voldoende middelen beschikbaar 

zijn voor het uitvoeren van hygiënemaatregelen door sporters, vrijwilligers, trainers en 

toeschouwers. 

• Informeer juryleden en officials, sporters, trainers, begeleiders en toeschouwers over de voor hen 

geldende regels en richtlijnen. Doe dit bijvoorbeeld door hen hierop te wijzen in de communicatie 

voorafgaand aan de wedstrijden én via communicatie ter plaatse. 

 

Juryleden/officials: 

• Ken en houd je aan de algemene uitgangspunten en de overig opgestelde richtlijnen. 

• Wanneer er sprake is van registratie en/of een gezondheidscheck werk hieraan mee. Wanneer je 

hier niet aan meewerkt kan de toegang je worden ontzegd. 

• Zorg dat je op de hoogte bent van de specifieke richtlijnen voor een accommodatie en de 

specificatie door de organisatie. Bijvoorbeeld: de looproutes, jurykamer gebruik en opgang op het 

ijs. Deze richtlijnen zijn per accommodatie en organisatie verschillend. 

• Gebruik zoveel mogelijk eigen attributen (bijv. fluit) en wanneer die niet mogelijk is reinig na 

gebruik attributen die niet in eigendom zijn, bijvoorbeeld: het startpistool. 

 

Sporters: 
Onderstaande adviezen zijn geschreven voor 18 jaar en ouder. Voor sporters t/m 17 jaar geldt  onderling 

geen afstandsbeperking.  

• Ken en houd je aan de algemene uitgangspunten en de overig opgestelde richtlijnen van 

NOC*NSF. 

• Wanneer er sprake is van registratie en/of een gezondheidscheck werk hieraan mee. Wanneer je 

hier niet aan meewerkt kan de toegang je worden ontzegd. 

• Zorg dat je op de hoogte bent van de specifieke richtlijnen voor een accommodatie. Bijvoorbeeld: 

de looproutes, kleedkamer gebruik en plaatsen om je schaatsen/skates aan te trekken. Deze 

richtlijnen zijn per accommodatie verschillend. 

• Wanneer je tijdens de warming-up geen gebruik maakt van het ijs/piste/baan dan gelden hiervoor 

de afstandsbeperkingen van 1,5m. De mogelijkheden om een warming-up uit te voeren verschilt 

per accommodatie. 

• Gebruik zoveel mogelijk eigen materiaal (bijv. racefiets/elastiek en helm) en wanneer die niet 

mogelijk is reinig na gebruik materialen die je deelt of niet in jouw eigendom zijn, bijvoorbeeld: 

spinfietsen. 

• Wanneer je klaar bent met het sporten/wedstrijd kan het zijn dat je de accommodatie dient te 

verlaten of dat je een vaste plek toegewezen krijgt. 
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Trainers/begeleiders: 

• Ken en houd je aan de algemene uitgangspunten en de overig 

opgestelde richtlijnen. 

• Wanneer er sprake is van registratie en/of een gezondheidscheck werk 

hieraan mee. Wanneer je hier niet aan meewerkt kan de toegang je 

worden ontzegd. 

• Zorg dat je op de hoogte bent van de specifieke richtlijnen voor een accommodatie en de 

specificatie door de organisatie. Bijvoorbeeld: de looproutes, jurykamer gebruik en opgang op het 

ijs. Deze richtlijnen zijn per accommodatie en organisatie verschillend. 

• Afhankelijk van de accommodatie en de organisatie kan het zijn dat er een beperking ligt op het 

maximum aantal personen dat wordt toegelaten. Hiervoor is de accommodatie beheerder leidend. 

• Tijdens wedstrijden is verbale coaching niet toegestaan. 

• Het geven van bijvoorbeeld high fives is niet toegestaan. 

• Geef andere trainers de ruimte in het coach vak en bij de opgang. 

• Verzorgers dienen de geldende richtlijnen die gelden voor de beroepsgroep (masseur/fysio) na te 

leven.  

 

Toeschouwers 

• Ken en houd je aan de algemene uitgangspunten en de overig opgestelde richtlijnen. 

• Afhankelijk van de accommodatie en de organisatie kan het zijn dat er een beperking ligt op het 

maximum aantal toeschouwers dat wordt toegelaten. Hiervoor is de accommodatie beheerder 

leidend. 

• Wanneer er spraken is van registratie, een gezondheidscheck en het toegewezen krijgen van een 

plaats werk hieraan mee. Wanneer je hier niet aan meewerkt kan de toegang je worden ontzegd. 

 

Pers/Media 

• Ken en houd je aan de algemene uitgangspunten en de overig opgestelde richtlijnen. 

• Wanneer er sprake is van registratie, een gezondheidscheck en het toegewezen krijgen van een 

plaats werk hieraan mee. Wanneer je hier niet aan meewerkt kan de toegang je worden ontzegd. 

 

 

 

Boodschap: gebruik je gezond verstand, 

dan kunnen wij onze mooie sporten blijven beoefenen 
 

 

 


