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Beste spelers, trainers, coaches, begeleiders, vrijwilligers, ouders, verzorgers en andere betrokkenen. 
 
Vanaf zondag 14 november 2021 zal het volgende coronaprotocol op ons complex van kracht zijn. Dit 
coronaprotocol is opgesteld naar aanleiding van de aankondigingen die minister-president Rutte en 
minister de Jonge tijdens de laatste persconferentie hebben aangekondigd. Deze maatregelen blijven 
in ieder geval tot 04 december 2021 van kracht.  
 
Gelukkig mogen alle teams, jong en oud, nog in volledig teamverband (buiten en binnen) sporten 
maar dan wel met wat aanpassingen die wij hieronder opsommen. SV Spartanen volgt hiermee de 
afgekondigde maatregelen vanuit de rijksoverheid en advies van het RIVM. Wij hopen dat iedereen, 
Spartaan of bezoeker hieraan gehoor geeft.   
 

 
Is publiek toegestaan op sportaccommodaties? 
Nee, publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele 
sport. 
 
Wanneer is een coronatoegansgbewijs (CTB) noodzakelijk? 
Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op 
een CTB. Sporters bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het 
betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen.  De 
CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras. 
 
Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn? 
Nee, personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek 
uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, 
onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. 
 
Wat zijn de regels als ik mijn kind naar een training of wedstrijd rijd? 
In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken. Rijouders 
die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken 
sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij 
hoeven in dat geval geen CTB te tonen. 
 
Is het verplicht om een mondkapje te dragen wanneer je vanwege sportactiviteiten met meerdere 
huishoudens in dezelfde auto zit? 
De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd over het samen reizen in een auto naar 
uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de 
afweging wat wenselijk is. 
 
Waar vindt de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) plaats? 
Voor binnensportlocaties vindt de controle plaats bij de ingang van die locatie. Bij buitensportlocaties 
vindt de controle plaats bij de ingang van de binnenruimtes en van het buitenterras.      
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Is de 1,5 meter afstand een verplichting? 
Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand; en doe dat ook op plekken waar geen 
coronatoegangsbewijs verplicht is.  
 
Zijn kleedkamers en douchegelegenheden toegankelijk? 
Ja, deze zijn toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Dit geldt zowel voor binnen- als 
buitensportlocaties. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen. 
 
Is de sportkantine toegankelijk? 
Ja, de sportkantine en het terras zijn toegankelijk op vertoon van het coronatoegangsbewijs. In de 
sportkantine en op het terras gelden vaste zitplaatsen. De openingstijden zijn van 06.00 uur tot 20.00 
uur. 
 
Kunnen er bijeenkomsten plaatsvinden in de sportkantine? 
Het heeft sterk de voorkeur bijeenkomsten online te laten plaatsvinden, gezien de algemene 
overheidsmaatregelen om sociale contacten en reisbewegingen te minimaliseren. 
 
Een lid van onze club is besmet met het coronavirus. Is er een protocol hoe we de leden 
informeren? 
In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de 
betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven 
welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de 
teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training 
niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten 
als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan 
wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra 
een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. 
 
Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten? 
Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende 
hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook 
thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. 
 
Wij hopen dat deze maatregelen van korte duur zijn en wij weer snel bijeen kunnen komen op de 
vereniging. Tot dan houdt u aan de regels en mocht u worden aangesproken op een van de 
coronamaatregelen dan hopen wij op uw begrip. 
 
Indien deze informatie niet toereikend is en u heeft wellicht nog vragen dan kunt u altijd contact 
opnemen met uw (Hoofd)bestuur of Corona coördinatoren. Of middels onderstaande link naar de 
veel gestelde vragen via NOC*NSF; 
 

 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

