
 
 
Corona protocol SV Quintus per 28 november 2021, versie 2 
 
Vanaf 28 november 2021 17.00 uur gelden er nieuwe Coronaregels voor binnensporten.  
In dit protocol staan de regels die vanaf die datum van toepassing zijn. Dit protocol is gebaseerd op 
het protocol verantwoord sporten van het NOC-NSF, de informatie vanuit NHV en sporthal en café 
De Kamp.  
 
De wijziging ten opzichte van het vorige protocol: 
Trainingen in de sporthal en wedstrijden na 17.00 uur zijn tijdelijk niet toegestaan. 
 
---- Heb respect voor de keuze die iemand maakt (zoals vaccinatie, mondkapje, 1.5 meter) ----  

Basisregels 
De basisregels blijven van kracht, ook als je gevaccineerd bent! 

 Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.  
 Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 
 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 regelmatig je handen met water en zeep, juist ook voor of na de training of wedstrijd. 
 Hoest en nies in je elleboog.  
 Schud geen handen. 

 
1,5 meter 
Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand.  
 
Gebruik kleedkamers en douches 
Is toegestaan. Geef elkaar daarbij de ruimte (zie advies 1,5 meter). 
 
Toegang sporthal 
Vanaf 18 jaar dien je in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs, zowel bij trainingen als 
wedstrijden. Dit betekent dat je de QR-code dient te tonen. Denk ook aan je identiteitsbewijs! 

Vrijwilligers, coaches, trainers en scheidsrechters zijn van deze regel uitgezonderd. Ouders die 
meerijden naar uitwedstrijden moeten wel in het bezit zijn van een QR-code!  

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met 
een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen 
herstel- of vaccinatiebewijs hebben. 

Omdat je in het bezit dient te zijn van een coronatoegangsbewijs is een mondkapje niet verplicht.  

Publiek 
Bij wedstrijden en trainingen is GEEN publiek toegestaan in de centrale hal of op de tribune, met 
uitzondering van ouders die meerijden naar uitwedstrijden. (Ga met zo min mogelijk auto’s naar een 
uitwedstrijd zodat er zo min mogelijk meerijdende ouders publiek zijn).  
 
Café De Kamp 
Wij volgen de richtlijnen van sportcafé De Kamp en -bij uitwedstrijden- die van andere sportkantines. 
Publiek kan wel in sportcafé De Kamp plaatsnemen, met in achtneming van de regels die voor horeca 
gelden. 



Samen reizen 
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. 
 
Positief getest? 
Ben je positief getest? Meld dit dan direct aan het bestuur (info@svquintus.nl ) en aan je trainer en 
coach. De GGD zal bron- en contactonderzoek doen en zal aangeven welke regels gelden voor 
contacten, zoals je teamgenoten. 
 
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 trainingen en wedstrijden maar 
moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de corona 
gerelateerde klachten optreedt. Daarbij geldt: veiligheid staat voorop, neem je verantwoordelijkheid! 
Ben je meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de positief geteste speler geweest, dan is het 
dringende advies om in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft. 

 
Wedstrijd kan niet doorgaan vanwege Corona besmetting of vanwege het invoeren van het 
Coronatoegangsbewijs? 
Mochten er teams vanwege een Corona besmetting of vanwege het invoeren van het 
Coronatoegangsbewijs een wedstrijd niet kunnen spelen, dan dient in overleg met het 
wedstrijdsecretariaat de volgende procedure gevolgd te worden: 

 Procedure voor het niet doorgaan wedstrijd i.v.m. aanvangstijden coronamaatregelen (17.00 
uur) 

 Procedure voor het annuleren van wedstrijden i.v.m. Corona besmetting 
 Procedure voor het annuleren van wedstrijden i.v.m. de invoer van het 

coronatoegangsbewijs. 
 

Checken van het coronatoegangsbewijs (CTB) 

Om het coronabewijs van leden en bezoekers te kunnen scannen, gebruiken wij de CoronaCheck 
Scanner-app. De check op het coronatoegangsbewijs gebeurt door het coronatoegangsbewijs te 
scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens 
zijn altijd 3 van deze 4: 

 De eerste letter van de voornaam; en/of 
 De eerste letter van de achternaam; en/of 
 De geboortedag; en/of 
 De geboortemaand. 

Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde gezondheidsklachten plaats. 

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer: 

 de scanner groen kleurt; en 
 het ID overeenkomt; en 
 de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft. 


