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sporten
We winnen veel met sport. En dat moeten we blijven doen.
Niet alleen in goede tijden, maar juist ook als het moeilijk wordt.
De coronacrisis heeft onze wereld op zijn kop gezet. We leven nu
in 2020 in een nieuwe werkelijkheid vol uitdagingen, ook voor
de sportwereld.

gemaakt. Keuzes waarbij cijfers en inzichten over de sport en
beweegdeelname een onmisbare basis vormen. In dit rapport vind je
de laatste ontwikkelingen in de sportdeelname in Nederland van 2013
tot en met 2019. Deze rapportage is daarmee de laatste indicator van
sportdeelname in de ‘oude’ werkelijkheid, nog zonder corona.

Uit recent onderzoek blijkt dat na de invoering van de corona
maatregelen heel veel mensen minder zijn gaan sporten, met name
kinderen. We staan voor de uitdaging om de sport weer overeind
te krijgen en volop in de benen te houden. Juist nu, want sport is
onmisbaar voor onze gezondheid en weerbaarheid. Ook mentaal.
Dat vereist creativiteit, solidariteit en aanpassingsvermogen.

Een ijkpunt dat waarschijnlijk nog lang gebruikt zal worden om
toekomstige cijfers uit de nieuwe werkelijkheid aan te relateren.
Ik ben daarom erg blij met dit heldere rapport en laten we elkaar
uitdagen om de cijfers van 2019 weer snel te bereiken en zelfs te
overtreffen.

Om te zorgen dat we Nederland sterker blijven maken met de
kracht van sport, moeten er in de nabije toekomst keuzes worden

Anneke van Zanen-Nieberg
Voorzitter NOC*NSF

2

#wewinnenveelmetsport

voorwoord
voorwoord
voorwoord
Inhoudsopgave
We winnen veel met sport. En dat moeten we blijven doen.
Niet alleen in goede tijden, maar juist ook als het moeilijk wordt.
We winnen veel met sport. En dat moeten we blijven doen.
De coronacrisis heeft onze wereld op zijn kop gezet. We leven nu
Nietwinnen
alleen in
goede
maar
ook als
moeilijk
We
veel
met tijden,
sport. En
datjuist
moeten
we het
blijven
doen.wordt.
in 2020 in een nieuwe werkelijkheid vol uitdagingen, ook voor
De coronacrisis
heefttijden,
onze wereld
op zijn
gezet.
We leven
nu
Niet
alleen in goede
maar juist
ookkop
als het
moeilijk
wordt.
de sportwereld.
in 2020
in een nieuwe
werkelijkheid
ookleven
voor nu
De
coronacrisis
heeft onze
wereld opvol
zijnuitdagingen,
kop gezet. We
de2020
sportwereld.
in
in een nieuwe werkelijkheid vol uitdagingen, ook voor
Uit recent onderzoek blijkt dat na de invoering van de corona
de sportwereld.
maatregelen heel veel mensen minder zijn gaan sporten, met name
Uit recent onderzoek blijkt dat na de invoering van de corona
kinderen. We staan voor de uitdaging om de sport weer overeind
maatregelen
heel veelblijkt
mensen
zijn gaanvan
sporten,
met name
Uit
recent onderzoek
dat minder
na de invoering
de corona
te krijgen en volop in de benen te houden. Juist nu, want sport is
kinderen. Weheel
staan
voor
de uitdaging
sport
weer overeind
maatregelen
veel
mensen
minderom
zijnde
gaan
sporten,
met name
onmisbaar voor onze gezondheid en weerbaarheid. Ook mentaal.
te krijgen en
de benen
te houden.
Juist
nu,weer
wantovereind
sport is
kinderen.
Wevolop
staaninvoor
de uitdaging
om de
sport
Dat vereist creativiteit, solidariteit en aanpassingsvermogen.
onmisbaar
onze
gezondheid
en weerbaarheid.
Ook mentaal.
te
krijgen envoor
volop
in de
benen te houden.
Juist nu, want
sport is
Dat vereist voor
creativiteit,
solidariteit en
en weerbaarheid.
aanpassingsvermogen.
onmisbaar
onze gezondheid
Ook mentaal.
Om te zorgen dat we Nederland sterker blijven maken met de
Inleiding
Dat vereist creativiteit,
solidariteit en aanpassingsvermogen.
kracht van sport, moeten er in de nabije toekomst keuzes worden
Om te zorgen dat we Nederland sterker blijven maken met de
kracht
van sport,
er in desterker
nabije blijven
toekomst
keuzes
Om
te zorgen
dat moeten
we Nederland
maken
metworden
de

gemaakt. Keuzes waarbij cijfers en inzichten over de sport en
beweegdeelname een onmisbare basis vormen. In dit rapport vind je
gemaakt. Keuzes waarbij cijfers en inzichten over de sport en
de laatste ontwikkelingen in de sportdeelname in Nederland van 2013
beweegdeelname
een onmisbare
vormen.
ditsport
rapport
gemaakt.
Keuzes waarbij
cijfers enbasis
inzichten
overInde
envind je
tot en met 2019. Deze rapportage is daarmee de laatste indicator van
de laatste ontwikkelingen
in de sportdeelname
2013
beweegdeelname
een onmisbare
basis vormen.inInNederland
dit rapportvan
vind
je
sportdeelname in de ‘oude’ werkelijkheid, nog zonder corona.
tot laatste
en met ontwikkelingen
2019. Deze rapportage
is daarmee de
indicator
van
de
in de sportdeelname
in laatste
Nederland
van 2013
sportdeelname
de ‘oude’
werkelijkheid,
nogde
zonder
corona.
tot
en met 2019.inDeze
rapportage
is daarmee
laatste
indicator van
Een ijkpunt dat waarschijnlijk nog lang gebruikt zal worden om
sportdeelname in de ‘oude’ werkelijkheid, nog zonder corona.
toekomstige cijfers uit de nieuwe werkelijkheid aan te relateren.
Een ijkpunt dat waarschijnlijk nog lang gebruikt zal worden om
Ik ben daarom erg blij met dit heldere rapport en laten we elkaar
toekomstige
cijfers
uit de nieuwe
te relateren.
Een
ijkpunt dat
waarschijnlijk
nogwerkelijkheid
lang gebruiktaan
zal worden
om
uitdagen om de cijfers van 2019 weer snel te bereiken en zelfs te
Ik ben daarom
erg blij
dit heldere
rapport en
laten
we elkaar
toekomstige
cijfers
uit met
de nieuwe
werkelijkheid
aan
te relateren.
overtreffen.
uitdagen
om deerg
cijfers
van 2019
weer snel
te bereiken
te
Ik
ben daarom
blij met
dit heldere
rapport
en latenen
wezelfs
elkaar
overtreffen.
uitdagen om de cijfers van 2019 weer snel te bereiken en zelfs te

kracht van sport, moeten er in de nabije toekomst keuzes worden

Voorzitter NOC*NSF

Richtlijnen algemeen

overtreffen.
Anneke van Zanen-Nieberg
Voorzitter NOC*NSF
Anneke van Zanen-Nieberg
Voorzitter
Anneke
vanNOC*NSF
Zanen-Nieberg

3
4

Regels voor publiek bij sport

4

Horeca en sport

4

2

2
2

Vereniging en accommodatie

4

Trainer/coach

5

Eventuele besmetting

5

Veelgestelde vragen

5 		

		

voorwoord
voorwoord
voorwoord
We winnen veel met sport. En dat moeten we blijven doen.
gemaakt. Keuzes waarbij cijfers en inzichten over de sport en
Niet alleen in goede tijden, maar juist ook als het moeilijk wordt.
beweegdeelname een onmisbare basis vormen. In dit rapport vind je
We winnen veel met sport. En dat moeten we blijven doen.
gemaakt. Keuzes waarbij cijfers en inzichten over de sport en
De coronacrisis heeft onze wereld op zijn kop gezet. We leven nu
de laatste ontwikkelingen in de sportdeelname in Nederland van 2013
Niet
alleen in
goede
maar
ook als
moeilijk
beweegdeelname
een onmisbare
vormen.
ditsport
rapport
We winnen
veel
met tijden,
sport. En
datjuist
moeten
we het
blijven
doen.wordt.
gemaakt. Keuzes waarbij
cijfers enbasis
inzichten
overInde
envind je
in 2020 in een nieuwe werkelijkheid vol uitdagingen, ook voor
tot en met 2019. Deze rapportage is daarmee de laatste indicator van
De
heefttijden,
onze wereld
op zijn
gezet.
We leven
nu
de
laatste ontwikkelingen
in de sportdeelname
2013
Nietcoronacrisis
alleen in goede
maar juist
ookkop
als het
moeilijk
wordt.
beweegdeelname
een onmisbare
basis vormen.inInNederland
dit rapportvan
vind
je
de sportwereld.
sportdeelname in de ‘oude’ werkelijkheid, nog zonder corona.
in
in een nieuwe
werkelijkheid
ookleven
voor nu
tot
en met ontwikkelingen
2019. Deze rapportage
is daarmee de
indicator
van
De2020
coronacrisis
heeft onze
wereld opvol
zijnuitdagingen,
kop gezet. We
de laatste
in de sportdeelname
in laatste
Nederland
van 2013
de
sportwereld.
sportdeelname
de ‘oude’
werkelijkheid,
nogde
zonder
corona.
in 2020
in een nieuwe werkelijkheid vol uitdagingen, ook voor
tot en met 2019.inDeze
rapportage
is daarmee
laatste
indicator van
Uit recent onderzoek blijkt dat na de invoering van de corona
Een ijkpunt dat waarschijnlijk nog lang gebruikt zal worden om
de sportwereld.
sportdeelname in de ‘oude’ werkelijkheid, nog zonder corona.
maatregelen heel veel mensen minder zijn gaan sporten, met name
toekomstige cijfers uit de nieuwe werkelijkheid aan te relateren.
Uit recent onderzoek blijkt dat na de invoering van de corona
Een ijkpunt dat waarschijnlijk nog lang gebruikt zal worden om
kinderen. We staan voor de uitdaging om de sport weer overeind
Ik ben daarom erg blij met dit heldere rapport en laten we elkaar
maatregelen
heel veelblijkt
mensen
zijn gaanvan
sporten,
met name
toekomstige
cijfers
uit de nieuwe
te relateren.
Uit
recent onderzoek
dat minder
na de invoering
de corona
Een ijkpunt dat
waarschijnlijk
nogwerkelijkheid
lang gebruiktaan
zal worden
om
te krijgen en volop in de benen te houden. Juist nu, want sport is
uitdagen om de cijfers van 2019 weer snel te bereiken en zelfs te
kinderen. Weheel
staan
voor
de uitdaging
sport
weer overeind
Ik
ben daarom
erg blij
dit heldere
rapport en
laten
we elkaar
maatregelen
veel
mensen
minderom
zijnde
gaan
sporten,
met name
toekomstige
cijfers
uit met
de nieuwe
werkelijkheid
aan
te relateren.
onmisbaar voor onze gezondheid en weerbaarheid. Ook mentaal.
overtreffen.
te krijgen en
de benen
te houden.
Juist
nu,weer
wantovereind
sport is
uitdagen
om deerg
cijfers
van 2019
weer snel
te bereiken
te
kinderen.
Wevolop
staaninvoor
de uitdaging
om de
sport
Ik ben daarom
blij met
dit heldere
rapport
en latenen
wezelfs
elkaar
Dat vereist creativiteit, solidariteit en aanpassingsvermogen.
onmisbaar
onze
gezondheid
en weerbaarheid.
Ook mentaal.
overtreffen.
te
krijgen envoor
volop
in de
benen te houden.
Juist nu, want
sport is
uitdagen om de cijfers van 2019 weer snel te bereiken en zelfs te
Dat vereist voor
creativiteit,
solidariteit en
en weerbaarheid.
aanpassingsvermogen.
onmisbaar
onze gezondheid
Ook mentaal.
overtreffen.
Om te zorgen Dit
dat we
Nederland
sterker
maken
Anneke
van Zanen-Nieberg
protocol
gaat
uitblijven
van de
permet
25defebruari 2022,
geldende
landelijke maatregelen en
Dat vereist creativiteit, solidariteit en aanpassingsvermogen.
kracht van sport,
moeten
er
in
de
nabije
toekomst
keuzes
worden
Voorzitter
NOC*NSF
zal
indien
die
in
de
komende
tijd
veranderen
op
basis
van
die
veranderingen worden
Om te zorgen dat we Nederland sterker blijven maken met de
Anneke van Zanen-Nieberg
aangepast.
kracht
van sport,
er in desterker
nabije blijven
toekomst
keuzes
Voorzitter
Om
te zorgen
dat moeten
we Nederland
maken
metworden
de
Anneke
vanNOC*NSF
Zanen-Nieberg
kracht van sport, moeten er in de nabije toekomst keuzes worden
Voorzitter NOC*NSF

Aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid
en RIVM vanaf 25 februari 2022

Inleiding

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnensportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de
tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.

Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een
aantal onderwerpen volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer/
coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.
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•	Iedereen mag overdag en ’s avonds binnen en buiten sporten. Dit hangt ook af van
openingstijden van de sportlocatie;
•
Wedstrijden en trainingen zijn zonder beperkingen toegestaan;
•
Sportkantines, kleedkamers, toiletruimten en douches zijn open;
•	Georganiseerd sporten buiten in de openbare ruimte is toegestaan zonder
beperkingen.

Regels voor publiek bij sport
Op binnensportlocaties waar meer dan 500 mensen aanwezig zijn die geen vaste zitplaats
hebben gaat een testverplichting gelden (1G).

2

2
2

Horeca en sport
De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca.
Vereniging en accommodatie
• 	Blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier.
Om sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
•	Stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die
aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)
n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
•	Stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn)
waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via
communicatie (bijvoorbeeld posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant
voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
•	Maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met
de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
•	Zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en
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verantwoorde en
veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
Zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze sportactiviteit;
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.

Eventuele besmetting
• 	 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;
• 	Indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen
vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke
quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
• 	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.
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Veelgestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en
corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met
je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl).
NOC*NSF heeft ook een toolkit coronamaatregelen voor sportaccommodaties opgesteld
die kunnen helpen bij het correct uitvoeren op de club.
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je
altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.
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