
Gemeentelijke sporthallen gaan weer open 

Vanaf 17 augustus zijn de gemeentelijke sporthallen weer geopend en mag er weer binnen gesport 

gaan worden. Hiervoor zijn  wel bepaalde voorwaarden van toepassing. Met dit protocol willen we 

sportverenigingen, scholen en gebruikers van Sporthal Weemelanden Vriezenveen, Sporthal De 

Stamper Vriezenveen, Sporthal De Beukenhage Den Ham en gymlokaal aan de Krijgerstraat 

Vriezenveen informeren over de voorwaarden en maatregelen die in de gemeentelijke sporthallen 

gelden.  

Wij vragen alle gebruikers om zich aan het protocol te houden, hun medewerking te verlenen en te 

allen tijden hun gezonde verstand te gebruiken. Zo wordt voorkomen dat het coronavirus zich verder 

verspreid en kan er veilig gesport worden. Bij het niet naleven van dit protocol kan de gemeente een 

boete opleggen.  

Overige sporthallen 

Sporthal De Klaampe in Vriezenveen, Sporthal Het Punt in Vroomshoop en de semipermanente 

Sporthal in Vriezenveen zijn geen gemeentelijke sporthallen en hebben een eigen protocol opgesteld. 

Alle protocollen staan op de gemeentelijke website, www.twenterand.nl  

Veelgestelde vragen 

Het NOC*NSF heeft een lijst met veel gestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. 

Daarnaast heeft de gemeente Twenterand op haar gemeentelijke website ook een lijst met veel 

gestelde vragen en antwoorden opgenomen. Heeft u een vraag? Kijk dan eerst of deze daar tussen 

staat, www.nocnsf.nl  

Het kan zijn dat in de (nabije) toekomst aanpassingen in de voorwaarden en maatregelen (van  dit 

protocol) noodzakelijk zijn. . Wanneer dit het geval is, informeren wij de gebruikers hierover. Op de 

gemeentelijke website staat bij het onderdeel Sport en Recreatie altijd de laatste stand van zaken en 

de meest actuele versie van het binnensport protocol.  

Aanspreekpunt gemeentelijke sporthallen  

De beheerder van de sporthal bepaalt welke richtlijnen, afspraken een (aangepaste) openingstijden 

gelden voor de betreffende sporthal. Zoek altijd afstemming met de beheerder. Voor vragen en 

opmerkingen kunt u ook terecht bij Jan Willem Slaghuis via telefoonnummer 06-40335059 en / of via 

emailadres: j.slaghuis@twenterand.nl  
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1 Algemene veiligheidsregels 

• Hoest en nies in je elleboog 

• Was regelmatig je handen met water en zeep 

• Vermijd het aanraken van je gezicht 

• Schud geen handen 

• Houd 1,5 meter afstand 

• Probeer drukte te vermijden 

Aanvullende regels 

• Blijf thuis als je in de afgelopen 24 uur één van de volgende symptomen hebt (gehad): 
neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling 
verlies van reuk en smaak. 

• Blijf thuis wanneer iemand in je huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. 

• Blijf veertien dagen thuis wanneer jezelf of iemand in je huishouden positief is getest op het COVID-
19 virus. 

• Ga direct naar huis als je tijdens de sportactiviteit klachten krijgt die kunnen wijzen op het COVID-19 
virus. 

Positief getest? 

Als een lid/sporter, die onlangs in een gemeentelijke sporthal is geweest, positief wordt getest op 
COVID-19 dient de beheerder hiervan meteen op de hoogte gebracht te worden. 



2. Maatregelen die gemeente Twenterand heeft genomen 

• De gemeente zorgt ervoor dat de gemeentelijke sporthallen voldoen aan de gestelde ventilatie-eisen 

die opgesteld zijn door het RIVM. Deuren en ramen worden zoveel mogelijk open gezet in verband 

met meer ventilatie.  

• Daar waar mogelijk is in het gebouw is een routing aangebracht. De looppaden zijn zo ingericht dat 

waar mogelijk 1-richtingverkeer gerealiseerd wordt. Bij de ingang van de sporthal staat dit duidelijk 

aangegeven. 

De veiligheid- en hygiëneregels hangen bij de hoofdingang, deuren richting de trappenhuizen en bij de 

ingang van de sporthal. 

• Op meerdere plekken in het pand is desinfecterende handgel aanwezig o.a. bij de hoofdingang en in 

de toiletten. 

• In iedere berging is schoonmaakmiddel aanwezig om de gebruikte materialen na gebruik schoon te 

maken. De gemeente zorg voor de aanwezigheid van schoonmaakmiddelen.  

• Er vindt meer schoonmaak plaats van de verschillende ruimtes. 

• Alle leidingen (dus wastafels, toiletten, douches etc.) zijn en worden regelmatig doorgespoeld. 

Tevens vinden er ook controles op legionella plaats. 

• EHBO-materialen zijn beschikbaar. 

• Alle gebruikers maar ook medewerkers van de gemeentelijke sporthallen zijn op de hoogte gebracht 

van dit protocol. 

  



 

 

3.  Sportverenigingen 

➢ De sportvereniging maakt zelf een sportprotocol en communiceert dit met haar leden. Het 

sportprotocol moet ook gemaild worden naar de beheerder ( jslaghuis@twenterand.nl ). Het 

uitgangspunt is het landelijke sportprotocol van NOC*NSF. Deze is te vinden via 

https://nocnsf.nl/sportprotocol De verantwoordelijkheid voor het naleven en handhaven van 

het protocol ligt bij de sportaanbieder.  

In het sportprotocol wordt in ieder geval opgenomen: 

o wie er corona verantwoordelijke is (naam, telefoonnummer, emailadres) en hoe deze 

persoon zichtbaar is? 

o wanneer welke teams trainen ? 

o hoe de “verkeersstromen” gereguleerd worden? 

o welke maatregelen jullie tijdens de training hanteren? 

o welke afspraken jullie onderling hebben gemaakt? 

o hoe je weet wie er bij de training aanwezig is? 

o mogen je leden / sporters wel of niet gebruik maken van de kleedkamers en douches? 

Zo ja, hoe ga je als vereniging erop toe zien dat men hier zich aan de 1,5 meter 

afstand gaat houden. 

Wijzigingen in de planning of andere wijzigingen doorgeven aan de beheerder.  

➢ Er dient altijd een corona coördinator aanwezig te zijn om toezicht te houden. De coördinator 

wordt door de vereniging aangesteld en is herkenbaar.  

➢ Van elke training wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Deze lijsten worden door de 

vereniging minimaal 4 weken bewaard.  

➢ Om oponthoud te voorkomen mag de zaal niet eerder dan de starttijd worden betreden en 

tevens dient de zaal 5 minuten voor de eindtijd leeg te zijn. De volgende groep wacht buiten 

de zaal, op ruime afstand van de ingang, om opstopping te voorkomen. De begeleider zorgt 

ervoor dat de groep naar binnen gaat als de vorige groep de zaal heeft verlaten.   

➢ De materialen na gebruik en met de aanwezige schoonmaakmiddel schoonmaken en op de 

juiste plek weer terugzetten. Daarnaast niet onnodig met materialen gaan slepen en zoveel 

als mogelijk alleen de materialen in de berging van het zaaldeel waar je gebruik van maakt 

gebruiken.  

➢ Alle gebruikers dienen direct na de sportactiviteit de zaal en de ruimten rondom de sporthal  

(kleedkamers, gangen, trappenhuizen) te verlaten. Buiten de zaal (dus na de sportactiviteit) is 

het verplicht om 1.5 meter afstand te bewaren. 

➢ Het advies is om zoveel mogelijk thuis om te kleden en/of te douchen. Kleedkamers en 

douches zijn beschikbaar. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand. 

Spullen die tijdens de sportactiviteit in de kleedkamer blijven moeten in een afgesloten tas 

worden gestopt en onder de bank worden gelegd. 

➢ Toiletten zijn toegankelijk. Gebruik echter wel zoveel mogelijk beperken. 

➢ Wedstrijden zijn toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Toeschouwers moeten 1,5 

meter afstand tot elkaar houden, maximaal 100 toeschouwers.  

➢ Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is 

dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd). 

➢ Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, is niet toegestaan 

➢ Bij binnenkomst van de sporthal dienen de handen gedesinfecteerd te worden. Wanneer je de 

sporthal verlaat dienen de handen opnieuw gedesinfecteerd te worden. 

➢ De aanwijzingen in de sporthallen moeten worden opgevolgd.  
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4.1   Basisonderwijs en speciaal onderwijs 

Hieronder de voorwaarden waaraan basisonderwijs en speciaal onderwijs zich moeten houden 

wanneer zij gebruik maken van een gemeentelijke sporthal. 

Uitgangspunten 

• Volg het protocol volledig openen basisonderwijs en protocol veilig openen speciaal onderwijs 

(https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/ ). Bekijk de praktische aspecten 

en handreiking met advies volledig openen bewegingsonderwijs in het PO. De kerndoelen, leerlijnen, 

het vakwerkplan en de veiligheidsvoorschriften zijn richtinggevend. 

Hygiëne en ventilatie 

• Handhaaf strikt de voorschriften voor hand- en toilet hygiëne. 

• Bij voorkeur wassen of desinfecteren leerlingen en leerkracht hun handen voor en na de les. 

• Deuren in verband met ventilatie open laten. 

• Bij voorkeur de materialen na gebruik schoon zelf schoonmaken.  

• Maak zoveel als mogelijk gebruik van de materialen in de berging van de zaal waar je sportactiviteit 

plaatsvindt. Ga dus niet onnodig slepen met materialen. 

Afstand 

• Houd als leerkracht altijd 1.5 meter afstand tot andere volwassenen. 

• De leerlingen hoeven geen 1.5 meter afstand van elkaar te houden/nemen. 

• De leerkracht hoeft geen 1.5 meter afstand in acht te nemen tot de leerlingen. 

Kleedkamers en toiletten 

• Kleedkamers en douches zijn beschikbaar voor gebruik. Er is geen maximaal aantal 

leerlingen dat in een kleedkamer is toegestaan. 

• Toiletten zijn toegankelijk. Gebruik echter wel zoveel mogelijk beperken. 

Toegang 

• De zaal mag niet eerder dan de starttijd worden betreden en tevens dient de zaal op tijd 

leeg te zijn.  De leerlingen dienen direct na de sportactiviteit de zaal en de ruimten rondom 

de sporthal (kleedkamers, gangen, trappenhuizen) te verlaten. 

• De groep wacht buiten, op ruimte afstand van de ingang, om opstopping te voorkomen. De 

leerkracht zorgtvoor dat de groep de zaal binnen gaat en afstand houdt van eventuele 

andere bezoekers en/of personeel van de sporthal die zij tegenkomen. 

Overige 

• Degene die de sportactiviteit/gymles organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid 

voor de sportactiviteit en het handhaven van het protocol. 
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4.2    Voorwaarden voortgezet onderwijs 

Hieronder de voorwaarden waaraan voortgezet onderwijs zich moeten houden wanneer zij gebruik 

maken van een gemeentelijke sporthal. 

Uitgangspunten 

• Volg het protocol volledig openen voortgezet onderwijs en het servicedocument opstart praktijk- en 

beroepsonderwijs (PrO) (https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-heropening-voortgezet-onderwijs-

gepubliceerd Bekijk de praktische aspecten en handreiking met advies volledig openen 

bewegingsonderwijs in het PO. Volg het eigen vakwerkplan/PTA voor LO. 

Hygiëne en ventilatie 

• Handhaaf strikt de voorschriften voor hand- en toilet hygiëne. 

• Voor en na de les wassen of desinfecteren leerlingen en leerkracht hun handen. 

• Deuren in verband met ventilatie open laten. 

• Maak de materialen na gebruik schoon. 

• Maak zoveel als mogelijk gebruik van de materialen in de berging van de zaal waar je sportactiviteit 

plaatsvindt. Ga dus niet onnodig slepen met materialen. 

Afstand 

• Houd als docent altijd 1.5 meter afstand tot de leerlingen en andere docenten / volwassenen. 

• De leerlingen hoeven geen 1.5 meter afstand van elkaar te houden/nemen. 

• De leerkracht hoeft bij sportactiviteiten geen 1.5 meter afstand in acht te nemen tot de leerlingen. 

• Beperk bewegingsactiviteiten waar fysiek contact en fysieke leerhulp van de docent voorwaardelijk is 

(bijvoorbeeld bij vangen, stoeien of acrobatiek). 

Kleedkamers en toiletten 

• Kleedkamers en douches zijn beschikbaar voor gebruik.  

• Toiletten zijn toegankelijk. Gebruik echter wel zoveel mogelijk beperken. 

Toegang 

• De zaal niet eerder dan de starttijd betreden en tevens dient de zaal 5 minuten voor de eindtijd leeg 

te zijn. 

• Leerlingen dienen direct na de sportactiviteit de zaal en de ruimten rondom de sporthal 

(kleedkamers, gangen, trappenhuizen) te verlaten. 

• Om opstopping te voorkomen wacht de hele groep op ruime afstand van de ingang. De leerkracht 

begeleidt de groep naar de zaal en wijst op afstand houden van eventuele andere bezoekers en/of 

personeel dat zij tegenkomen. 

Overige 

• Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, is niet toegestaan 

• Als gebruiker (huurder) van de sporthal ben je verantwoordelijk voor de sportactiviteit en het 

handhaven van het protocol. 
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