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Protocol Verantwoord Sporten in Zaanstad 

 

Versie 26 geldig vanaf 28 februari 2022 

 
 
 

Versiebeheer Datum   Wat is er gewijzigd t.o.v. de vorige versie: 

Versie 27 25-02-2022 Vanaf vrijdag 25 februari: 

• gelden weer de normale openingstijden; 

• geen coronatoegangsbewijs meer op locaties 
waar minder dan 500 mensen binnen zijn; 

• geen verplichte 1,5 meter afstand; 

• geen mondkapje bij verplaatsing; 

• geen vaste zitplaats in de horeca. 

Versie 26 18-02-2022 - Sportkantines mogen geopend zijn tot 01.00 uur. 
- Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of 

buitensport of sporten in de openbare ruimte. 
- Publiek amateursport binnen tot 500 bezoekers: 

o Geen 1,5 meter afstand verplicht; 
o Geen vaste (toegewezen)zitplek; 
o Geen mondpakjesplicht; 

- Publiek amateursport binnen meer dan 500 bezoekers: 
o Geen 1,5 meter afstand verplicht; 
o Vaste (toegewezen) zitplek; 
o Mondkapjesadvies bij verplaatsing vanaf 13 

jaar; 
- Publiek amateursport buiten: 

o Een locatie mag zoveel plaatsen benutten als 
kan met de 1,5-meter-regel. 

- Publiek professionele sportwedstrijden en 
topcompetities 

o Onbeperkt met vaste (toegewezen) plek; 
o Mondkapjesadvies bij verplaatsing binnen 

vanaf 13 jaar. 
Let op: het coronatoegangsbewijs blijft verplicht tot 25 februari 
volgens onderstaande regels.  

Versie 25 26-01-2022 - Wedstrijden zijn toegestaan; 
- Sportkantines mogen open tot 22.00 uur; 
- Een coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor 

sporters van 18 jaar en ouder: 
o op binnensportlocaties bij lessen, trainingen, 

recreatief sporten en bij wedstrijden. 
o die gebruikmaken van faciliteiten binnen op 

buitensportlocaties, zoals de kantine, 
kleedkamers en toiletten. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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- Een CTB is ook verplicht voor publiek bij amateursport 
binnen vanaf 18 jaar en bij topcompetities binnen en 
buiten vanaf 13 jaar; 

- Afhalen in sportkantines mag zonder CTB; 
- Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar op:  

o binnensportlocaties, behalve tijdens het 
sporten en voor publiek op een vaste zitplaats. 

o binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals 
kleedkamers en de sportkantines; 

- Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter van elkaar. 
Bij een vaste zitplaats mag een locatie zoveel plaatsen 
benutten als kan met de 1,5-meter-regel. En binnen 
maximaal 1.250 bezoekers hebben. 

Versie 24 15-01-2022 - Sporten binnen en buiten mag weer voor alle leeftijden 
en op ieder moment; 

- Vanaf 18 jaar is binnen een CTB noodzakelijk; 
- Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar 

deze mag af tijdens het sporten; 
- Trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) 

toegestaan. Vanaf 18 jaar is 1,5 meter afstand houden 
verplicht, tenzij dat voor de sportbeoefening niet 
mogelijk is. Er geldt geen maximale groepsgrootte; 

- Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 
13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje 
verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand; 

- Alle horeca is gesloten, afhalen mag wel.  

Versie 23 11-01-2022 - Alle regels van 19 december 2021 blijven gehandhaafd 
(versie 22) met uitzondering van de openingstijden van 
sportlocaties buiten voor kinderen t/m 17 jaar. Zij 
mogen daar sporten van 05.00 – 20.00 uur (was 17.00 
uur). Voor mensen van 18 jaar en ouder blijft sporten 
op een buitenlocatie verboden vanaf 17.00 uur.   

Versie 22 19-12-2021 - Binnensportlocaties zijn gesloten met uitzondering van 
trainingen en wedstrijden voor topsporters. 

- Buitensportlocaties mogen open tussen 05.00 en 17.00 
uur en dan geldt: 

o Volwassenen van 18 jaar: sporten toegestaan 
met max 2 personen op 1,5 meter afstand 
exclusief instructeur. 

o Kinderen tot en met 17 jaar: trainingen, 
wedstrijden onderling met teams van de eigen 
club toegestaan. Tijdens het sporten hoeft geen 
1,5 meter afstand gehouden te worden. 

- Georganiseerd buiten in de openbare ruimte sporten is 
ook na 17:00 uur toegestaan, met maximaal 2 personen 
op 1,5 meter afstand exclusief instructeur.  

- Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten 
georganiseerd in groepsverband sporten.  

- Geen publiek 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Versie 21 28-11-2021 - Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en 
buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 
uur; 

- Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand 
tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Bewoners 
van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar 
te houden. Tijdens het sporten op sportaccommodaties 
hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Op 
de 1,5 meter verplichting zijn uitzonderingen, zie in het 
protocol; 

- Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 
17.00 uur is gewoon mogelijk; 

- Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is 
toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief 
instructeur) en op 1,5 meter afstand.;  

- Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 
17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan; 

- Topsporters (zoals die sinds medio december 2020 zijn 
gecommuniceerd) mogen wel trainen en wedstrijden 
spelen na 17.00 uur. Zonder publiek; 

- Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals 
sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een 
coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor iedereen 
vanaf 18 jaar; 

- Bij verplaatsing binnen een locatie waar een CTB geldt, 
is het dragen van een mondkapje verplicht. De 1,5 
meter afstand geldt daar ook, bijvoorbeeld in de 
sportkantines. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. 
Er kunnen minder mensen binnen zijn. 

Versie 20.0 13-11-2021 - Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- 
en amateursport is niet toegestaan; 

- Kantines zijn gelijkgesteld aan de “gewone” horeca. Dat 
betekent dat ook deze om 20.00 uur gesloten dienen te 
worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 ’s ochtends 
open zijn; 

- CTB voor de volledige binnensport en ook voor 
kleedkamers, toiletten en kantines én de 
buitenterrassen van buitensportlocaties; 

- Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht; 
- Afhalen van consumpties in de kantine van een 

buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een 
mondkapje is dan wel verplicht; 

- Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams 
zijn zogenaamd functioneel. Zij hoeven daarom geen 
CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca 
wel; 

- Bij sporten in accommodaties is de hoofdfunctie van de 
locatie leidend. Welzijnsaccommodaties moeten om 
18.00 uur sluiten, horecavoorzieningen om 20.00 uur 
en voor formele sportaccommodaties geldt geen 
eindtijd. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ


   

Protocol Verantwoord Sporten in Zaanstad: Versie 25.0         Pagina 4 van 14 

Versie 19.0 06-11-2021 - Bij het betreden van een binnenlocatie op een 
sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (QR-
code, CTB) verplicht is vanaf 18 jaar; 

- Voor mensen met een functie op of in de 
sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat 
betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches 
(ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc. 

Versie 18.0 25-09-2021 - Verplichting 1,5 meter afstand omgezet in dringend 
advies; 

- Sporten zonder beperkingen, binnen en buiten; 
- Sportkantines toegankelijk met CTB, openingstijden 

tussen 06.00 en 00.00 uur; 
- Alleen bij professionele sportwedstrijden en – 

competities is CTB verplicht; 
- Entertainment toegestaan.  

Versie 17.0 26-06-2021 - Bijzondere  maatregelen voor sport opgeheven 
- Algemene hygiëne en afstandsmaatregelen blijven 

gelden 
- Publiek toegestaan, sporten binnen anderhalve meter 

toegestaan 
- Na het sporten houdt iedereen boven 18 jaar 1,5 meter 

afstand tot elkaar 

Versie 16.0 05-06-2021 - Vanaf 18 jaar met maximaal 50 personen samen 
sporten. Per ruimte maximaal 50 personen.  

- Groepslessen toegestaan. 
- Tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand 

als dit nodig is voor de sportbeoefening.  
- Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn 

verplicht.  
- Kleedkamers en douches zijn geopend.  
- Sportkantines zijn open volgens regels voor horeca.  
- Personen tot en met 17 jaar mogen weer 

jeugdwedstrijden spelen.  
- Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling 

wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club.  
- Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij 

amateurwedstrijden. Bij professionele wedstrijden 
mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn.        

- Recreatief zwemmen in binnenzwembaden weer 
toegestaan.  

Versie 15.0 19-05-2021 - Binnensportlocaties open; 30 personen per ruimte 
- Reserveren en gezondheidscheck verplicht 
- Buitensporten in groepsverband met maximaal 30 

personen 
- Terrassen bij sportlocaties mogen open 

Versie 14.0 28-04-2021 - Afschaffen avondklok 
- Meer bezoek thuis 
- Duidelijkheid over terrassen bij sportkantines (gesloten) 

Versie 13.1 24-03-2021 - Avondklok 22.00 – 04.30 uur 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Versie 13.0 16-03-2021 Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op 
sportaccommodaties met maximaal vier mensen sporten, op 
1,5 meter afstand.  

Versie 12.0 03-03-2021 Trainen en onderlinge wedstrijden op een buiten 
sportaccommodatie toegestaan tot en met 26 jaar.  

Versie 11.0 23-01-2021 - Avondklok 21.00 – 04.30 uur 
 

Versie 10.0 15-12-2020 - Sluiting binnensportaccommodaties 
- Groepslessen zijn verboden 
- Buiten sporten volwassenen met maximaal 2 personen op 

1,5 meter 
 

Versie 9.0 01-12-2020 Invoering mondkapjesplicht in publieke ruimten 
 

Versie 8.0 19-11-2020 - terug naar maatregelen van 14 oktober 
- Boven 18 jaar in groepjes van max 4 op 1,5 meter 
sporten/trainen. Geen wedstrijden.  
- groepslessen, onder die voorwaarde, weer mogelijk 
- kantines, douches en kleedruimtes blijven gesloten 

Versie 7.0 04-11-2020 - Boven 18 jaar in groepjes van max 2 en op 1,5 meter 
sporten/trainen 
- Kantines, douches en kleedruimtes gesloten; toiletten liefst 
open 
- Groepslessen zijn verboden 
- Deze maatregelen gelden in principe tot en met 20 november 

Versie 6.0 14-10-2020 -Geen amateursport-wedstrijden meer, ook niet voor jeugd. 
-30  is binnen de maximale groepsgrootte, geen uitzonderingen. 
-Boven de 18 jaar in groepjes van max 4 en op 1,5 meter 
sporten/trainen. 
-Onder de 18 is de sport/training in teams toegestaan (max 30) 
en geldt de 1,5 meter-eis niet.  
-Topsporters mogen blijven trainen op de aangewezen 
topsportlocaties  

Versie 5.0 29-09-2020 Maatregelen zijn verscherpt (voor drie weken): 
-Extra aandacht voor de basisregels  
-Kantines gesloten 
-Geen publiek 
-Gezelschap tot max 4 personen. 
-Groepen buiten tot maximaal 40 personen en binnen tot 
maximaal 30 personen  

Versie 4.0 1-07-2020 - Binnensporten weer toegestaan, met aandacht voor de  
ventilatie. 
- Kantines mogen weer open (conform maatregelen horeca). 
- Kantines mogen grotere terrassen maken. Hiervoor geldt een 
meldingsplicht. 
- Publiek mag weer. Er gelden wel maximum aantallen. 
- Houdt een aanwezigheidslijst bij (i.v.m. bron en 
contactonderzoek) en bewaar dit 4 weken.   
 

 Versie 3.0 1-06-2020 - Jeugd 13 t/m 18 hoeft geen 1,5 meter afstand meer te 
houden. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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- Geen maxima aan groepen sporters meer. Wel adviseren we 
een maximale groepsgrootte van 30.   
- Buiten gelden geen maxima meer voor mensen om samen te 
komen: Toch is toeschouwen (bijv. bij de training van de 
kinderen) nog steeds NIET toegestaan.  
- Kantines blijven gesloten. Een uitgifteloket mag wel. Maar 
geen alcohol en geen terras(meubilair).  
- Activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere 
jeugdverenigingen (t/m 18) mogen ook binnen plaatsvinden 
met maximaal 30 personen. 

Versie 2.0  11-05-2020 Alle wijzigingen en toevoegingen (o.a. voor 18 plussers) 
staan in oranje tekst (in versie 2.0) 

Versie 1.1   28-04-2020 Onjuist email emailadres op pag 5 

Versie 1.0  26-04-2020  

 
 
 

1 Inleiding   

Situatie per 18 februari 2022 
 

Iedereen mag overdag en 's avonds binnen en buiten sporten. Wedstrijden zijn toegestaan en er is 
geen beperking in groepsgrootte. Locaties mogen open tot 01.00 uur. Het coronatoegangsbewijs 
(CTB) blijft nog tot 25 februari gelden op alle locaties waar die nu al getoond moet worden (zie 
hieronder). Eenmaal binnen op deze locaties is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en 
het houden van 1,5 meter afstand niet meer verplicht. Ook geldt er geen bezoekersnorm meer. Op 
locaties met meer dan 500 mensen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij 
verplaatsing nog wel verplicht. 
 
Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder: 

• op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, 
trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden. 

• die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals de kantine, 
kleedkamers en toiletten. 

 
Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor: 

• vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op 
de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen 
coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor 
de sport vervullen in een binnensportlocatie.  

• professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste 
divisie en voor sporters in topcompetities. 

• afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden 
van de afhaalfunctie in sportkantines. 

 
Tussen 05.00 uur en 01.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en 
trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich aan de 
volgende regels: 
 

• Zij laten een coronatoegangsbewijs zien bij binnenkomst 

• Bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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• Bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 13 
jaar en ouder. 

 
Publiek amateursport binnen tot 500 bezoekers: 

• Geen 1,5 meter afstand verplicht; 

• Geen vaste (toegewezen)zitplek; 

• Geen mondpakjesplicht; 

• Geen bezoekersnorm. 
 
Publiek amateursport binnen meer dan 500 bezoekers: 

• Geen 1,5 meter afstand verplicht; 

• Vaste (toegewezen) zitplek; 

• Mondkapjesadvies bij verplaatsing vanaf 13 jaar; 

• Geen bezoekersnorm. 
 

Publiek amateursport buiten: 

• Een locatie mag zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel. 

• Publiek professionele sportwedstrijden en topcompetities 

• Onbeperkt met vaste (toegewezen) plek; 

• Mondkapjesadvies bij verplaatsing binnen vanaf 13 jaar. 
 
Situatie vanaf 25 februari: 
 

• gelden weer de normale openingstijden; 

• nemen we afscheid van: 
o het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn; 
o de verplichte 1,5 meter afstand; 
o het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de 

winkel; 

• een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld de horeca. 
 
Alle maatregelen staan op de website van de Rijksoverheid. Houd die in de gaten voor de actuele 
situatie, ook na 25 februari.  
 
 

Doel en status van dit protocol 
Met dit protocol willen we alle uitvoerende partijen in de sportsector in Zaanstad richting geven 
hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid, de geldende wetgeving en 
noodverordening en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Hierbij is ruimte voor maatwerk 
(nadere invulling) per locatie, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid, wet- en regelgeving 
en de richtlijnen van het RIVM.  
 
Verantwoordelijkheid 
De sport- en beweegaanbieders zijn in eerste instantie degene die verantwoordelijk met de nieuwe 
(spel)regels moeten omgaan. QR-codes en hygiënemaatregelen werken als pakket van 
beheersmaatregelen alleen als iedereen zich daar ook aan houdt. Dat is ook voor sport- en 
beweegaanbieders een grote verantwoordelijkheid. Het bevoegd gezag kan en mag handhaven als 
dat niet, of onvoldoende zorgvuldig gebeurt.  
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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CONTACT OVER DIT PROTOCOL?! 

Kijk op : https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/verenigingsondersteuning/sportloket/ voor 
onze contactpersonen, de telefoonnummers en/of emailadressen.  Dit is HET Sportloket over 
sportzaken in tijden van corona:  een gezamenlijk initiatief van het Sportbedrijf Zaanstad en de 
Gemeente Zaanstad. 
 
Noot 1: aanpassingen van dit protocol krijgt u via de website van de gemeente Zaanstad en het 
Sportbedrijf Zaanstad en versturen we aan de ons bekende sportaanbieders en sportverenigingen. 
Noot 2: Dit protocol geldt niet voor gym-onderwijs.  
En voor zwemmen (binnen- en buitenzwembaden) geldt een apart protocol. Raadpleeg de website 
van het Sportbedrijf Zaanstad of neem contact op met het zwembad voor het zwemprotocol. 
  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.sportbedrijfzaanstad.nl/verenigingsondersteuning/sportloket/
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2 Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  

De basisregels zijn:  

• Was vaak en goed uw handen. 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Draag een mondkapje waar dat verplicht is. 

• Houd u aan de regels voor quarantaine en de adviezen voor (zelf)testen.  
 
Per 18 februari geldt:  

• Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht 1,5 meter afstand te houden tot volwassenen en 
jongeren vanaf 13 jaar. Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te 
houden.  

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 
houden. Wees extra voorzichtig met het contact tussen personen van 70 jaar en ouder en 
kinderen tot en met 12 jaar.  

• Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Dus 
wel tot volwassenen.  

 
Zie voor uitzonderingen op 1,5 meter afstand houden de website van de overheid: Corona en regels 

voor afstand houden | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
 

Vanaf 25 februari: 

• gelden weer de normale openingstijden; 

• nemen we afscheid van: 
o het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn; 
o de verplichte 1,5 meter afstand; 
o het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de 

winkel; 

• een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld de horeca. 
 
Regels voor sportkantines:  
Vanaf 18 februari:  
Alle eet- en drinkgelegenheden mogen open van 05.00  tot 01.00 uur, inclusief coffeeshops en 
sportkantines. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 
 

• Een coronatoegangsbewijs is verplicht vanaf 13 jaar. Vanaf 14 jaar is een 
coronatoegangsbewijs met identificiatiebewijs verplicht. Zowel binnen als buiten. 

• Eenmaal binnen is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 
meter afstand niet meer verplicht.  

• Op locaties met meer dan 500 mensen is een vaste zitplaats en het dragen van een 
mondkapje bij verplaatsing wel verplicht 

• Voor afhalen is een CTB niet verplicht.  
 

Vanaf 25 februari vervallen de regels voor het CTB op locaties waar minder dan 500 mensen binnen 
zijn, de verplichte 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje in de kantine.  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-afstand-houden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-afstand-houden
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Aanvulling voor de zogenaamde horecasporten:  

Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. In 
enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Deze richtlijn is van toepassing op:  

1. Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart wordt).  

2. Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gebiljart wordt) en 
buurthuizen.  

3. Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub). 

De regel voor de locatie gaat voor. Dat betekent tot 25 februari voor sporten in sportkantines en in 
horeca een CTB-check bij binnenkomst.  

Vanaf 25 FEBRUARI 

• gelden weer de normale openingstijden; 

• nemen we afscheid van: 
o het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn; 
o de verplichte 1,5 meter afstand; 
o het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de 

winkel; 

• een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld de horeca. 
 
Alle maatregelen staan op de website van de Rijksoverheid.  
Houd die in de gaten voor de actuele situatie, ook na 25 februari.  
  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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3 Handhaving van het Protocol 

✓ De in dit protocol bedoelde sportactiviteiten en de openstelling van sportaccommodaties zijn 
mogelijk op basis van de geldende wet- en regelgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor 
het handhaven van de regels; 

✓ Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de 
sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders (dit protocol) 
kunnen sporten;  

✓ In dit protocol spreken we over een ‘corona-coördinator’ bij sport- en beweegactiviteiten en op 
sportaccommodaties. Deze ‘coördinator  (toezichthouder) dient toe te zien op het naleven van 
de regels maar is NIET aansprakelijk als er corona-regels worden overtreden.  Aansprakelijk is de 
overtreder;  

✓ Bij (herhaaldelijk) overtreden van de regels zijn boetes mogelijk en maatregelen zoals het 
uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de 
accommodatie of de locatie en het verbieden van de activiteit; 

✓ De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de wet- en regelgeving ligt in handen van de 
gemeente (BOA’s en politie), maar we willen natuurlijk voorkomen dat dit gezag daadwerkelijk 
moet optreden;  

✓ Neem bij twijfel contact op met de gemeente zodat we gezamenlijk optrekken in de handhaving 
van maatregelen, en zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.  

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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4 Aanvulling voor ouders en verzorgers  

✓ Let op de verplichting om 1,5 meter afstand te houden tot iedereen > 12 jaar. Tot 25 februari 
geldt een CTB-plicht voor bezoek aan een binnensportaccommodatie.  

✓ De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden 
verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, 
ouders die rijden etc. Een mondkapje is wel verplicht.  
 

✓ Afhalen van consumpties in de kantine valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje en 1,5 
meter afstand houden is dan wel verplicht; 
 

✓ voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

✓ heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in 
acht; 

✓ informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  

✓ volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en 
bestuursleden;  

 

 

5  Voor topsporters en topsporttrainers en 
beheerders van topsportaccommodaties  

Onder de categorie profsporters vallen alle deelnemers aan de topcompetities, alle sporters met een 
NOC*NSF-topsportstatus, alle sporters die een arbeidscontract hebben en/of voor hun inkomen hier 
afhankelijk van zijn.  Er gelden nog een paar bijzondere regels voor deze sporters en hun wedstrijden: 

- Topsporters hoeven geen CTB te laten zien op de sportlocatie. De mondkapjesplicht geldt wel 

- Bij professionele sportwedstrijden (topcompetities) moet het publiek binnen en buiten vanaf 13 
jaar een CTB tonen. 

 
 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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BIJLAGE Aanbevelingen en suggesties  

 
Corona-coördinator De rol van de Corona-coördinator staat omschreven in het protocol, maar wie is 
dit dan? Denk bij de invulling vooral vanuit die rol, het is een nieuwe tijdelijke rol die iedereen die u 
daartoe geschikt acht in kan vullen: een vrijwilliger van een club of juist vanuit de wijk, een 
sportbuurtwerker, een jongerenwerker. Bekijk per locatie wie dit kan en wil doen. Benut het 
potentieel aan vrijwilligers die nu tijd hebben. Belangrijkste eigenschappen zijn dat iemand duidelijk 
is, maar geen boeman. Je wilt de mensen niet tegen je in het harnas jagen, maar juist duidelijk en 
positief vertellen wat kan en niet kan.  
 
Begeleider van het aanbod U zoekt mensen die aanbod kunnen verzorgen dat in lijn is met het 
protocol. De klassieke trainer of instructeur is een logisch aangewezen persoon, maar denk ook hier 
breder. Er zijn vast talloze mensen die nu willen bijdragen. Wellicht is het handig om te werken met 
een centrale trainer die de oefenvormen maakt en een paar uitvoerders die de training 
daadwerkelijk verzorgen.  
✓ Denk ook eens aan de jeugd tussen 12-18 als uitvoerder. Wellicht kunt u hen na een half uurtje 

scholing wel voor een (kleine)groep zetten.  

✓ Op www.sport.nl/corona komen links naar oefenvormen per sport. Ook zullen de bonden zelf 
hun achterban met oefenstof inspireren.  

 

Overige punten en aandachtsgebieden  
 
De rol van de sportbuurtwerker?  
- De sportbuurtwerker heeft een belangrijke rol als het gaat om het aanbieden van sport in de 
openbare ruimte. We zetten hem of haar dan ook in om begeleide activiteiten aan te bieden voor 
kinderen onder 12 jaar en de doelgroep van 13 tot en met 18 jaar, zowel kinderen die lid zijn van een 
vereniging als niet-leden.  

- De sportbuurtwerker kan, als altijd, ingezet worden om kinderen en jongeren toe te leiden naar de 
vereniging, zeker wanneer in deze tijd accommodaties opengesteld zijn voor niet-leden. Zo kan de 
sportbuurtwerker zorgen voor meer spreiding van de doelgroepen en voorkomt u te drukke plekken 
in de openbare ruimte.  

- We schakelen met andere partijen die sport aanbieden in de wijk om het speelschema af te 
stemmen en te zorgen voor spreiding, zowel qua locatie als qua doelgroepen. De sportbuurtwerker is 
de aangewezen persoon voor deze coördinerende rol (zie contactgegevens bij de inleiding).  
 
Hoe betrek je welzijnsorganisaties bij je sportactiviteiten?  
- Het welzijnswerk zoals de sociale wijkteams zijn een belangrijke schakel in de activatie van jongeren 
tussen de 13 en 18 jaar, met name als het gaat om sport in de openbare ruimte. We willen  onze 
jongerenwerkers inzetten in de begeleiding van sport- en beweegactiviteiten. Dit verhoogt de kans 
dat de protocollen worden nageleefd.  
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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- We zorgen dat de jongerenwerker in contact staat met de sportbuurtwerker, zodat hij of zij ook op 
de hoogte is van activiteiten voor niet-leden op sportaccommodaties en waar nodig kan 
doorverwijzen om zodoende ook spreiding van de doelgroep te verzorgen.  

- De jongerenwerkers kunnen een positieve rol spelen in de begeleiding/preventie van oneigenlijk 
gebruik van de sportaccommodaties als daar sprake van is (bv jongeren die zonder toestemming 
voetballen en geen afstand houden).  

- We zoeken in de openbare ruimte naar vrijwilligers (buurtouder/RKF scholarshipper) om aan te 
stellen als coronaverantwoordelijke die het protocol en de jongeren kent en een oogje in het zeil 
houdt als er geen begeleide activiteiten zijn.  
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/869845/3/type=pdf&psig=AOvVaw0igMQyeZmRGG3IlMGfLwsN&ust=1588004297083000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj2jJK_hukCFQAAAAAdAAAAABAJ

