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SPORTPROTOCOL V&K UDEN 
 

Dit protocol gaat uit van de per 15 januari geldende landelijke maatregelen.  

Algemene maatregelen  

Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen 

• Heb je corona gerelateerde 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; 

• Was vaak je handen met water en zeep, voor en na de training; 
• Schud geen handen; 
• Houdt 1,5 meter afstand van elkaar; 

a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en 
jongeren vanaf 13 jaar  

b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 
meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 
meter afstand te houden tot elkaar. 

• Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training 
bij (vermoeden) van klachten; 

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 

Sport en bewegen 

• Bij sporten op binnensportlocaties is voor sporters vanaf 18 jaar een 
Coronatoegangsbewijs vereist. Het Coronatoegangsbewijs wordt door de trainer bij de 
ingang van de sportlocatie gevraagd; 

• Tijdens het sporten hoeven sporters van 18 jaar en ouder geen 1,5 meter afstand te 
houden als dit nodig is voor de sportbeoefening; 

• Het dragen van een mondkapje is vanaf 13 jaar verplicht, behalve tijdens het sporten; 
• Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden; 
• Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit moeten zo snel mogelijk de sportlocatie 

verlaten; 

Horeca en ontmoetingsplein  

• Sportkantines en andere horeca bij de gemeentelijke binnensportaccommodatie zijn 
gesloten;  

 
Eventuele besmetting 

• Indien bij een sporter/trainer Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de 
overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke 
quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie verschillen; 

• Meldt een besmetting van een sporter altijd bij de trainer, zodat eventuele 
vervolgstappen ondernomen kunnen worden. 
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Vragen?  

Richt je dan tot de trainer van de groep of stuur een mail naar janne.bijker@venkuden.nl  

Tot slot  

Wellicht ten overvloede: we willen graag dat iedereen veilig kan sporten en bewegen. Maak 
geen misbruik van deze regelingen en het vertrouwen en houd je aan bovenstaande regels. 
Veel sport- en beweegplezier!  

 

Sportieve groet, 

Bestuur V&K Uden 

 


