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Coronaprotocol Kaatsbond KNKB 

 

• Algemeen sportprotocol 

 

Richtlijnen algemeen  
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name 

gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.  

 

• heb je 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: dit geldt voor iedereen;  

• personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;  

• vermijd drukte;  

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

 • schud geen handen; 

 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;  

• er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de 

sportactiviteit. 

• sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in team verband 

sporten en zonder de 1,5 meter afstand in acht te hoeven nemen. Daarnaast mogen 

gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties.;  

• sporters vanaf 27 jaar mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal dertig 

mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden.  

• wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in 

dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje ;  

• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet 

groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit; 

 • na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel 

mogelijk verlaten;  

 

Vereniging en accommodatie  
• Blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om 

sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;  

• sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven;  

• horeca kan mogelijk ‘to go’ faciliteren, overleg van tevoren met het lokaal gezag;  

• toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;  

• stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die 

aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) 

n(nen) bekend zijn bij de gemeente;  

• stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er 

altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via 

communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is.  

• zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters of tref 

daarvoor maatregelen;  

• maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken 

met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan; 

• zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet 

achter slot en grendel zitten;  

• richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers 

en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van 

elkaar kunnen houden;  
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• communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, 
medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze 

zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie; 

 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en 

schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren 

handdoekjes);  

• geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze 

waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden 

uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn 

Waar relevant voor sportparken: werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar 

samen;  

 

Wedstrijden  

• officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als 

volwassenen in alle sporten. 

• onderlinge wedstrijden met teams van de eigen sportvereniging zijn toegestaan voor jeugd 

en jongvolwassenen tot en met 26 jaar. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 

 Sporten tot en met 26 jaar  

• sporters tot en met 26 jaar mogen buiten op de sportaccommodaties in teamverband 

sporten en hoeven de onderlinge afstand van 1,5 meter afstand niet aan te houden. Dit 

geldt eveneens voor sporters t/m 17 jaar die binnen sporten. Zij mogen onderling wedstrijden 

spelen met teams van de eigen sportclub, publiek is daarbij niet toegestaan;  

• sporters tot en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes spelen met het team van de 

eigen club/ vereniging; zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Binnen bestaat die 

mogelijkheid alleen voor sporters t/m 17 jaar.  

 

Sporten vanaf 27 jaar of ouder  

• op een buitensportaccommodatie mag maximaal met 30 personen gesport worden, 

zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit. Wedstrijden zijn niet toegestaan;  

• sporten mag binnen op 1,5 meter afstand van anderen. Dat gebeurt individueel of in 

groepsverband met maximaal twee personen. Er mag met meerdere groepen van twee 

worden gesport. 

 

Trainer/coach  

 • trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;  

• instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige 

manier sportaanbod kunnen uitvoeren;  

• zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke sportactiviteit;  

• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij 

(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 

benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

 

Uitzonderingen  

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan 

om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt 

ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;  

• kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij 

sportactiviteiten mogen aanwezig zijn; 
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Veel gestelde vragen “kaats gerelateerd” 

 

verenigingen en accommodatie: 

Wij willen als bestuur de AV van de vereniging organiseren. Hoe kunnen we dit nu het beste 

doen? 

Online is de beste oplossing. De KNKB werkt veel met Teams en dit bevalt goed. KNKB Media 

kan jullie hierbij adviseren en ondersteunen. 

 

We willen als bestuur graag vergaderen in de kantine, mag dat? 

Nee, kantines zijn gesloten. Online, is ons advies. 

 

Na de jeugdtraining is altijd het competitie kaatsen voor de jeugd. Mag dat? 

Ja, dit zijn onderlinge wedstrijden binnen de vereniging. Dat mag, als de jeugd maar onder 

de 27 jaar is. 

 

Wat kunnen we onze oudste leden bieden? 

De leden vanaf 27 jaar mogen in groepen van 30 trainen. Onderling moeten de deelnemers  

1,5 meter afstand houden.  

 

Kan de KNKB ons ondersteunen in deze activiteiten? 

Ja, informeren kan bij de kaatsacademie: a.hijlkema@knkb.nl 

 

Wedstrijden: 

Jeugd onder de 27. 

Mogen we een ledenwedstrijd organiseren voor onze jeugdcategorieën? 

Ja, dat mag als de leden maar onder de 27 jaar blijven. Dit valt onder een onderlinge 

wedstrijd. 

 

Mag onze clubscheidsrechter wel in het veld staan? 

Ja, dat mag. Wel moet hij/ zij op anderhalve meter afstand blijven 

 

Mogen we de jeugd van onze buurvereniging uitnodigen voor een onderlinge wedstrijd? 

Nee, dit brengt een reisbeweging op gang. Kinderen uit verschillende dorpen mogen niet 

mengen. 

 

Mag ik de kinderen iets aanbieden in de kantine. 

De kantine is dicht. Wel mag je een afhaalpunt maken op het veld. Limonade-to-go idee. 

Zorg voor een duidelijke looproute voor de aanwezige leden. 

 

Mogen er ouders komen kijken? 

Nee, helaas dat mag nog niet. 

 

Mag er een wc open zijn. 

Ja zeker, dat mag! 

 

Waarom moet er een corona aanspreekpunt zijn als we een activiteit organiseren. 

Dit is voor vragen vanuit de gemeente. Ook als ouders de kinderen brengen is het fijn dat ze 

direct kunnen zien wie het aanspreekpunt is.  
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Er is mogelijk een besmetting geweest binnen een training of activiteit. Wat moeten we 

doen? 

Informeer zo snel mogelijk de GGD. Zij geven verder instructies. 

 

27 jaar en ouder. 

Mogen we voor alle leden een ledenwedstrijd organiseren? 

Nee. Dit kan nog niet. 

 

Mag ik een activiteit organiseren voor leden van 27 jaar en ouder? 

Ja, dit mag. De groep mag niet groter zijn als 30 personen. En deze deelnemers moeten 

onderling 1,5 meter afstand houden. 

 

Wat voor activiteiten kan ik organiseren voor mijn leden die 30 jaar of ouder zijn? 

Alle activiteiten met een maximum van 30 deelnemers en een onderlinge afstand van 1,5 

meter. 

Voorbeelden: 

Wedstrijd 2 tegen 2, houd tussenruimte middels een leeg perk, tussen het volgende perk. 

Kaatstennis 1 tegen 1 

Muurkaatsen 1 tegen 1 

Series op en uitslaan, zorg dat je 1,5 meter uit elkaar blijft 

Kaatsvolleybal met een indiaca 2 tegen 2 

Europese spel 

Jeu de Pelote 

 

 

Wedstrijden vanuit de KNKB 

Organiseert de KNKB binnenkort weer wedstrijden? 

Zodra er weer verplaatsingen mogen plaatsvinden gaan we hier direct mee aan de slag. 

 

 

Overig 

Wij hebben een corona gerelateerde vraag die niet in deze veel gestelde vragen staat. Bij 

wie kunnen we die stellen? 

Afke Hijlkema; a.hijlkema@knkb.nl 
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