
 

 

Protocol hervatting vechtsporttraining 
Versie 19 mei 2021 

 

Op 19 mei worden de sportscholen heropend. Dit zal op een verantwoorde manier moeten 

gebeuren. De VA heeft met behulp van het ministerie voor VWS en NOC*NSF in dit conceptprotocol 

uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd. 

Sportscholen moeten aan de hand van dit document een eigen protocol uitwerken. Naast de 

veiligheid van de sporters is het belangrijk om medewerkers en vrijwilligers in de sportschool te 

beschermen voor besmetting. Zij komen met wisselende mensen in aanraking en lopen daarom extra 

risico. 

In dit protocol staat hoe er zo veilig mogelijk binnen kan worden gesport en hoe overdracht van het 

COVID-19 virus kan worden beperkt: van sporter naar sporter, van sporter naar medewerker, tussen 

medewerkers onderling en van medewerker naar sporter. Naast specifieke COVID-19-maatregelen 

zijn er ook al bestaande, aanvullende en/of strengere maatregelen vanuit de kwaliteitsnormen of 

wetgeving opgenomen in dit document. Bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne en ventilatie. Deze 

zijn onverminderd geldig.  

Dit is een dynamisch protocol. Richtlijnen en adviezen kunnen worden toegevoegd, verwijderd of 

aangepast. De VA zal elke nieuwe richtlijn baseren op de adviezen van het RIVM en de maatregelen 

van de overheid. De VA werkt bij de handhaving samen met politie en gemeenten. Bij twijfel of 

vermoeden van een overtreding kan contact worden opgenomen met politie of gemeente. De 

manier waarop sportscholen in deze crisistijd met de maatregelen omgaan kan worden 

meegenomen in de toewijzing van het Keurmerk Vechtsportautoriteit. Wees je er als 

sportschoolhouder dus van bewust dat je je nu al positief of negatief kunt profileren. 

Lokaal beleid is altijd leidend. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de 

noodverordening. Het is dus altijd belangrijk om goed contact met de gemeente te houden over wat 

mogelijk is en aan welke richtlijnen en voorwaarden moet worden voldaan. Vragen over het protocol 

kunnen worden gericht aan: info@vechtsportautoriteit.nl.  

  



Algemeen 

 

• Houd (minimaal) 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 

• Schud geen handen. 

 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.  

 

• Was uw handen regelmatig met zeep, voor minimaal 20 seconden.  

 

• Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit. 

 

• Heeft 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten zoals koorts en/of 

benauwdheid, dan moet je thuisblijven en kun je niet trainen of training geven. Als iedereen in het 

huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag er weer getraind worden. 

 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 

veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven 

tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het 

advies van de GGD). 

 

• Blijf als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) tot minimaal 

zeven dagen na de uitslag van de test thuis. 

 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

 

• Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen via RIVM.nl. 

 

• Gemeentelijk beleid is leidend. 

  



 

Sportschoolhouders, trainers en medewerkers 

 

A. Algemeen 

 

• Meld de openstelling van je sportschool aan bij de gemeente. De gemeente kan aanvullende 

voorwaarden vragen of aanvullende afspraken maken.  

 

• Publiceer de protocollen op de eigen website en verwijs ernaar via sociale media.  

 

• Geef instructies en voer de gezondheidscheck uit bij de reservering, dus vooraf. De vragen 

die hierbij moeten worden gesteld, worden vermeld in paragraaf C. 

 

• De gezondheidscheck wordt bij aankomst/entree herhaald. De gezondheidscheck geldt ook 

voor medewerkers voor aanvang van de dienst.  

 

• Zieke sporters of medewerkers moeten direct naar huis.  

 

• Trainers en begeleiders van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te 

analyseren of zij zich buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. 

Raadpleeg hiervoor desnoods je huisarts. 

 

• Visualiseer binnen de sportschool dat de 1,5 meter afstand altijd moet worden gewaarborgd 

en hoe dit het beste kan worden gedaan (door middel van looproutes, markeringen etc.). 

 

• Geef medewerkers een uitgebreide instructie over hoe de regels werken en worden 

gehandhaafd rondom de trainingen en de sportschool. Geef medewerkers de instructie dat zij leden 

en andere medewerkers moeten aanspreken op ongewenst gedrag en bij overtreding van de regels.  

 

• Zorg voor passend deurbeleid, bijvoorbeeld openstaande deuren of automatische openende 

deuren. 

 

• De kantines, kleedkamers en douches blijven gesloten. De toiletten mogen wel worden 

gebruikt. 

 



• Terrassen bij sportvoorzieningen mogen open onder dezelfde voorwaarden als andere 

horeca: van 06:00 tot 20:00 uur, voor maximaal 50 personen en met anderhalve meter afstand. Volg 

hierbij het protocol van Koninklijke Horeca Nederland. 

 

 

 

B. Reservering 

 

• Iedereen die in een sportschool wilt sporten, moet hiervoor reserveren. De reserveringen 

moeten voor de trainers en andere medewerkers overzichtelijk worden gemaakt. Voor hen moet 

altijd duidelijk zijn hoeveel mensen er op elk moment in de sportschool aanwezig zijn. Zo kunnen zij 

drukte vermeden. 

 

C. Gezondheidscheck 

 

• Iedereen die reserveert, ondergaat een zorgvuldige gezondheidscheck. Heeft degene die 

reserveert corona-gerelateerde klachten? Maakt hij of zij deel uit van een lopend contactonderzoek? 

Ook trainers en andere medewerkers moeten voorafgaand aan elke werkdienst worden gecheckt. 

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de trainer of medewerker 

niet komen werken, of mag de sporter niet naar de sportschool komen. Het werk of de reservering 

moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden.  

 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?  

 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of 

benauwdheidsklachten? 

 

3. Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 

dagen vastgesteld?  

 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en 

heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog 

klachten had?  

 

Ook bij het betreden van de sportschool moet de gehele gezondheidscheck met NEE worden 

beantwoord, voordat sporters, trainers en medewerkers toegang kunnen krijgen. 

https://www.khn.nl/corona/yes-we-are-open


 

D. Afstand houden 

 

Sporters tot en met 17 jaar hoeven de 1,5 meter afstand onderling niet te houden. Sporters van 18 

jaar en ouder moeten dat binnen wel doen. Voor buiten geldt dat sporters vanaf 27 jaar de 

anderhalve meter afstand moeten bewaren. De 1,5 meter afstand tot de trainer dient bij alle 

groepen zoveel mogelijk gewaarborgd te worden. Aanvullend geldt: 

 

• Beperk het aantal personen in een ruimte binnen. Zorg dat sporters (vanaf 18 jaar) en 

medewerkers altijd minimaal 1,5 meter afstand kunnen houden tot mensen die niet tot hun 

gezin/huishouden behoren. Zet op de grond waar getraind wordt eventueel lijnen uit met tape zodat 

duidelijk is welke ruimte iedereen voor zichzelf heeft. Benadruk ook regelmatig de eigen 

verantwoordelijkheid die iedereen in de sportschool hierin draagt. 

 

• Zorg dat er altijd zo min mogelijk contact tussen de verschillende trainingsgroepen is. Zorg 

voor spreiding tussen de trainingsgroepen zodat er altijd minimaal 10 minuten tussen het eind van 

de ene training en het begin van de volgende training zit. Verruim indien nodig hiervoor de 

openingstijden. 

 

• Alle vormen van sparring binnen zijn voor sporters vanaf 18 jaar vooralsnog niet toegestaan 

omdat hierbij de anderhalve meter afstand niet kan worden gewaarborgd. Gewone trainingen met 

pads zijn voor volwassenen binnen ook niet mogelijk. Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) mogen 

binnen onderling wel aan sparringvormen deelnemen. Voor buiten geldt dat trainingen met pads en 

sparringsessies niet zijn toegestaan voor sporters vanaf 27 jaar. 

 

• Toeschouwers worden vooralsnog niet toegelaten tot de sportschool. Ouders en verzorgers 

kunnen hun kind dus wel afzetten bij de sportschool, maar kunnen niet bij de training blijven kijken. 

 

• Er wordt geen gebruik gemaakt van de kleedkamers of douches. Iedereen die deelneemt aan 

een training of training geeft komt schoon op de sportschool en dient zich voorafgaand aan de 

training en na afloop van de training thuis om te kleden. 

 

• Plan een goede looproute zodat er zo weinig mogelijk contact tussen personen in de ruimte 

ontstaat. Markeer looproutes en geef waar mogelijk instructies voor éénrichtingsstroom binnen de 

sportschool. 

 

•  Laat sporters buiten wachten. Markeer ook daar de anderhalve meter afstand. Laat hen niet 

voor de gereserveerde tijd naar binnen. 



 

• Beperk het aantal personen in de toiletruimtes, zodat sporters altijd anderhalve meter 

afstand kunnen houden. Bedenk hiervoor een systeem zodat er in uw sportschool rekening 

gehouden kan worden met de bezitting van de toiletten. 

 

• Zorg dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden van de balie/kassa/receptie 

door de anderhalve meter afstand aan te geven met een stuk tape op de vloer. Als door de 

ruimtelijke situatie bij de balie/kassa/receptie geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, 

zorg dan voor een fysieke afscheiding, bijvoorbeeld een plexiglas plaat of plastic gordijntje.  

 

•  Geef geen toegang aan sporters in privéruimtes, keuken, kleedkamers van personeel of het 

kantoor. 

 

•  Train en begeleid medewerkers op de maatregelen en het toezien op afstand houden van 

sporters. 

 

E. Hygiëne 

 

Het RIVM heeft algemene hygiënerichtlijnen opgesteld voor openbare ruimtes. Het is belangrijk dat 

er goed wordt geventileerd door middel van open deuren of ramen. Daarnaast is het van belang dat 

iedereen zijn of haar eigen trainingsmateriaal meeneemt. Materiaal zoals bokszakken of boksballen 

moeten na ieder gebruik altijd goed worden gereinigd met reinigingsdoekjes of water met zeep. 

 

• Bied sporters, trainers en medewerkers bij aankomst en vertrek de mogelijkheid om de 

handen te wassen of handdesinfectiemiddel te gebruiken. 

 

• Zorg dat er altijd genoeg handzeep is voor de sporters, dat er in de toiletten genoeg papieren 

doekjes zijn, en dat er genoeg reinigingsdoekjes zijn voor het tussentijds schoonmaken van stoot- en 

trapkussens. 

 

• Maak de vloer na iedere training schoon. Maak na iedere werkdag de hele sportschool 

schoon. Vergeet vooral de deurklinken en andere aanraakoppervlakken niet. Voor meer informatie 

over het zorgen voor maximale hygiëne verwijzen wij naar de Algemene hygiënerichtlijn van het 

RIVM (https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen). 

 



• Stel een lijst met hygiëneregels op. Hang deze op bij de ingang en indien mogelijk ook op 

andere plekken in de sportschool. Publiceer de hygiëneregels ook op de website en verspreid deze 

via e-mail en eventueel de social media-kanalen van de sportschool. 

 

• Maak duidelijk dat iedereen zijn of haar eigen trainingsmateriaal (handschoenen, 

scheenbeschermers, etc.) mee moet nemen. Handschoenen, scheenbeschermers, bokskappen of 

kleding van de sportschool kunnen niet worden gebruikt. Raad het meenemen van een 

gebitsbeschermer af. 

 

• Medewerkers kunnen bij klachten laagdrempelig worden getest via bedrijfsarts, GGD (via het 

landelijk nummer) of huisarts.  

 

 

Kinderen (tot en met 17 jaar) 

 

• Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen binnen samen sporten zonder hierbij de 

anderhalve meter afstand tot elkaar in acht te nemen. Er geldt bij deze leeftijdsgroep ook geen 

maximale groepsgrootte waarmee getraind mag worden. 

 

• Wedstrijden, competities, toernooien en demo's zijn nog steeds niet toegestaan.  

 

• Lessen worden vooraf bij de trainer die de les geeft gereserveerd. Zo weet de trainer precies 

hoeveel pupillen er bij de les aanwezig zullen zijn. 

 

• Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de locatie van de training. 

 

• In de sportschool is iedereen vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen. Tijdens 

het sporten mag het mondkapje af. 

 

• Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep, voor minimaal 20 seconden. 

 

• De trainer die de les geeft probeert zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand tot de 

pupillen te bewaren. 

 



• Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan. Alle pupillen die aan een les deelnemen komen 

in hun sportkleding naar de les en douchen na afloop thuis. Ook omkleden na afloop gebeurt thuis. 

 

• Het is tijdens deze trainingen toegestaan om met stoot- en trapkussens te werken op de 

voorwaarde dat deze voor de training en direct na afloop met schoonmaakmiddelen worden 

schoongemaakt. 

 

• Neem je eigen bokshandschoenen, scheenbeschermers, waterfles en andere benodigdheden 

mee. Er kunnen geen spullen van de sportschool of trainer worden geleend. 

 

• Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn. 

 

• Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de pupillen zelf, zoals ouders, de training 

bijwonen. 

 

• Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis. 

 

• Buitentrainingen zijn voor jongeren tot en met 26 jaar toegestaan zonder maximale 

groepsgrootte. Ook hoeven sporters tot en met 26 jaar buiten niet de anderhalve meter afstand tot 

elkaar bewaren. 

 

 

 

Volwassenen (vanaf 18 jaar) 

 

• Wedstrijden, competities, toernooien en demo's zijn nog steeds niet toegestaan. 

 

• Lessen worden vooraf bij de trainer die de les geeft gereserveerd. Zo weet de trainer precies 

hoeveel personen er bij de les aanwezig zullen zijn. 

 

• Volwassenen van 18 jaar en ouder mogen binnen in tweetallen trainen als hierbij de 

anderhalve meter afstand wordt bewaard. Ook geldt er een maximum van 30 personen per 

trainingsruimte. Buiten zijn trainingen voor de leeftijdsgroep van 27 jaar en ouder toegestaan met 

maximaal 30 personen. Ook moet de anderhalve meter afstand tot elkaar worden bewaard bij deze 

leeftijdsgroep. 



 

 

• In de sportschool is iedereen vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen. Tijdens 

het sporten mag het mondkapje af. 

 

• Kom zoveel mogelijk met je eigen vervoer naar de training en kom niet eerder dan de 

afgesproken tijd naar de sportschool. 

• Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep, minimaal 20 seconden. 

 

• Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan. Alle personen die aan een les deelnemen komen 

in hun sportkleding naar de les en douchen na afloop thuis. Ook omkleden na afloop gebeurt thuis. 

 

• Alle personen die aan de les deelnemen, nemen hun eigen bokshandschoenen, 

scheenbeschermers, waterfles en andere benodigdheden mee. Er kunnen geen spullen van de 

sportschool of trainer worden geleend. 

 

• Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn. 

 

• Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de sporters zelf, zoals vrienden of familie, 

de training bijwonen. Ook niet op afstand. 

 

• Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis. 

 

 

[EINDE DOCUMENT] 


