
 

Webinar Seizoensaftrap: Binnensport 18/08/2020 

VRAGEN & ANTWOORDEN 

Hoe staat het met de faciliteiten om handen te wassen?  

De sporter is zelf verantwoordelijk voor mogelijkheden om te desinfecteren of de handen te 

kunnen wassen. Deze keuze hebben wij als gemeente gemaakt. Attendeer je leden erop dat zij 

zelf denken aan: desinfectiemiddel, zeep en papieren handdoekjes. Iedere sporter neemt liefst 

zijn eigen materiaal, zeep en desinfectiemiddel mee in de sporttas. 
Waar moeten wij op letten bij onze sport?  

Iedere sportbond heeft eigen protocollen opgesteld die je moet opvolgen. Daarnaast 

wijzen wij je op de tien spelregels van NOC*NSF. Als laatste moet je natuurlijk ook je 

gezonde verstand gebruiken. Zo raden wij het af om tijdens het sporten high-fives te 

geven en te juichen. 

De sportzaal is behoorlijk warm met weinig ventilatie. Is het verstandig om direct na een 

andere groep te gaan sporten? De ventilatie in de zalen zetten wij altijd aan bij gebruik. 

Daarnaast ventileren wij de zalen nu ook 's nachts, zodat elke dag met frisse lucht 

gestart kan worden. Ondanks dat de ventilatie de hele dag aanstaat, is het helaas niet 

zo dat de lucht 100% ververst is voordat de volgende groep start. 

Als vereniging heb ik te maken met verschillende instellingen die informatie geven over 

corona-maatregelen en -richtlijnen. Dit levert soms verwarrende situaties op. Hoe moet ik 

hiermee omgaan? Het RIVM geeft de grote, landelijke richtlijnen aan. Daarnaast geven 

sportbonden specifieke richtlijnen voor de betreffende sport. Als gemeente geven wij 

richtlijnen aan voor sportaccommodaties in onze gemeente. Hierbij volgen wij 

uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Heb je toch vragen over een bepaalde richtlijn 

of zijn er onduidelijkheden? Stel ons de vraag, zodat wij je goed kunnen informeren! 

Mail naar verenigingen@s-hertogenbosch.nl  

 

Welke regels gelden voor het vervoer van en naar wedstrijden? Het advies is een niet-

medisch mondkapje te dragen als je in een auto rijdt met mensen die niet tot je 

huishouden horen. In een auto kan 1,5 meter afstand houden niet altijd. Als je alleen 

rijdt of met mensen uit je eigen huishouden geldt dit advies niet. Kinderen tot en met 

12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook niet als zij niet tot hetzelfde 

huishouden horen. 

Mogen sporters douchen na het sporten? Momenteel wordt met beheerders van de 

binnensportaccommodaties bekeken of dit verantwoord en op 1,5 meter afstand te 

organiseren is. 

Is het mogelijk een zaalaccommodatie te annuleren? Het is mogelijk een reservering te 

annuleren als de reden hiervoor corona-gerelateerd is. Achteraf annuleren kan nooit. 

Is er voor toeschouwers toegang tot de kantine? Ja. Besef hierbij wel dat je als 'uitbater' 

van de kantine zélf verantwoordelijk bent voor het hanteren van de richtlijnen, zoals 

de 1,5 meter regel. Er kunnen onaangekondigde controles plaatsvinden. 

 

 

 

https://mcusercontent.com/0d8a8b4153983b50ef3065ca9/files/3bad9171-dbfc-4598-b2cd-e32f67e49a4a/Spelregels_op_onze_sportaccommodaties.pdf
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Bij badminton spelen we meestal dubbel en staan dus dicht bij elkaar. Geldt voor ons de 1,5 

meter afstand? Tijdens het sporten geldt de 1,5 meter niet. Daarvoor en daarna wel. 

Tijdens volleybal wordt er geyelled. Mag dit? Dit zegt de Nevobo. Wij kunnen dit niet 

verbieden, maar zoals ook aangegeven in de tien richtlijnen van NOC*NSF; probeer 

dit niet zo of zo weinig mogelijk te doen. Uit fanatisme kan dit gebeuren, maar 

spreek elkaar erop aan het niet te doen. 
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