Protocol hervatting vechtsportevenementen
Versie 21 juli 2020
DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN
NU. DE KOMENDE TIJD KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN
AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

De mogelijkheid tot hervatting van vechtsportevenementen, aanvankelijk gepland voor 1
september 2020, is door de regering naar voren gehaald. Vanaf 1 juli 2020 kunnen er weer
wedstrijden worden georganiseerd. Dit moet echter wel gebeuren binnen de kaders die de
overheid heeft vastgesteld. Hiervoor heeft NOC*NSF een Protocol Verantwoord Sporten opgesteld.
De VA heeft dit vertaald naar een sportspecifiek protocol, in samenwerking met
convenantpartners, promotors en ringartsen.
Let op: dit protocol is en blijft dynamisch. Dat wil zeggen dat richtlijnen en adviezen kunnen
worden toegevoegd, verwijderd of aangepast op advies van het RIVM of op last van de overheid.
Promotors moeten aan de hand van dit document een eigen protocol uitwerken voor de
evenementen die zij willen organiseren, op maat gemaakt voor hun locatie en situatie. Hierbij
dienen de veiligheid van de sporters, de medewerkers en het publiek voorop te staan.
Het is belangrijk om goed contact met de gemeente te houden over wat precies mogelijk is, en aan
welke richtlijnen en voorwaarden lokaal moet worden voldaan. Bij moeizaam contact of
hardnekkige misverstanden bij lokale overheden is de VA altijd bereid verduidelijking te
verschaffen.
Vragen over het protocol kunnen worden gericht aan: info@vechtsportautoriteit.nl

Algemene coronamaatregelen
Voor alle medewerkers en aanwezigen blijven tijdens vechtsportevenementen de algemene
coronamaatregelen van kracht, tenzij in dit protocol expliciet staat aangegeven dat een
uitzondering van kracht is.
• Houd (minimaal) anderhalve meter afstand tot elkaar.
• Schud geen handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
• Was de handen regelmatig met zeep, voor minimaal 20 seconden.
• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit.
• Heeft 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten zoals koorts en/of
benauwdheid, dan moet je thuisblijven en kun je niet trainen of training geven. Als
iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag er weer getraind worden.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot
veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je
thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog
besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
• Blijf als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) tot minimaal
zeven dagen na de uitslag van de test thuis.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen via RIVM.nl.
• Gemeentelijk beleid is leidend.

Promotor en organisatie
A. Algemeen
• Maak op basis van dit evenementenprotocol een eigen protocol, toegespitst op de
specifieke locatie en situatie van jouw evenement, en als je een vergunning moet
aanvragen, voeg dit bij de aanvraag.
• Publiceer het evenementprotocol op de eigen website en verwijs ernaar via sociale media.
• Zorg dat er nooit meer mensen aanwezig zijn op de evenementlocatie dan is toegestaan.
• Binnen geldt dat vanaf 1 juli een onbeperkt aantal mensen bijeen mag komen, als er
tevoren wordt gereserveerd, als een checkgesprek plaatsvindt en er zitplaatsen zijn, en de
anderhalvemeterregel door het publiek wordt gerespecteerd. Als er niet wordt
gereserveerd, geen checkgesprekken plaatsvinden en geen zitplaatsen zijn, geldt een
maximum van 100 personen. (Ook dan moet de anderhalve meter uiteraard door het
publiek worden gerespecteerd.)
• Voor evenementen buiten geldt dat vanaf 1 juli ook geen beperkingen zijn als er zitplaats,
checkgesprek en reservering wordt geregeld. Als dat niet gebeurt, geldt een maximum van
250 aanwezigen. Ook hier moet hoe dan ook de anderhalvemeterregel worden
gehandhaafd door het publiek.
• Maak een organisatie-overzicht waarin staat wie er precies aanwezig is en in welke rol.
• Maak een plattegrond van het evenemententerrein- of gebouw waarin de coronamaatregel
(markeringen, afstanden etc.) zijn opgenomen.
• Geef alle werknemers, deelnemers, begeleiders en andere aanwezigen tevoren instructies
per mail, en ter plaatse nogmaals op papier.
• Als er meer dan 100 (evenement binnen) of 250 (evenement buiten) aanwezigen zijn, voer
een gezondheidscheck uit bij het betreden van het evenemententerrein of -gebouw. Zie
paragraaf C voor de procedure. Bij minder dan 100 (binnen) of 250 (buiten) aanwezigen
hoeft dit niet.
• De gezondheidscheck geldt ook voor medewerkers voor aanvang van elke dienst.
• Medewerkers van de organisatie dragen een mondmasker.
• Zieke medewerkers moeten direct naar huis.
• Visualiseer binnen het evenemententerrein of -gebouw dat de 1,5 meter afstand altijd
moet worden gewaarborgd, en hoe dit het beste kan worden gedaan. Geef bijvoorbeeld
looproutes aan, plaats markeringen waar mensen in een rij komen te staan, etc.).
• In de sportkantines en restaurants op sportlocaties gelden de protocollen van de Koninklijke

Horeca Nederland. Als er catering is, neem dan een coronaproof cateringplan mee in het
evenementprotocol.
• Geef medewerkers uitgebreid instructie over hoe regels werken en worden gehandhaafd
rondom het evenement. Geef de instructie dat zij deelnemers, begeleiders en andere
aanwezigen aanspreken op ongewenst gedrag en bij overtreding van de regels.
• Zorg voor passend deurbeleid, bijvoorbeeld t.a.v. permanent openstaande deuren of
automatische openende deuren.

B. Registratie
• Binnen geldt dat vanaf 1 juli een onbeperkt aantal mensen bijeen mag komen, als er
tevoren wordt gereserveerd, als een checkgesprek plaatsvindt en er zitplaatsen zijn, en de
anderhalvemeterregel door het publiek wordt gerespecteerd. Als er niet wordt
gereserveerd, geen checkgesprekken plaatsvinden en geen zitplaatsen zijn, geldt een
maximum van 100 personen. (Ook dan moet de anderhalve meter uiteraard door het
publiek worden gerespecteerd.)
• Voor evenementen buiten geldt dat vanaf 1 juli ook geen beperkingen zijn als er zitplaats,
checkgesprek en reservering wordt geregeld. Als dat niet gebeurt, geldt een maximum van
250 aanwezigen. Ook hier moet hoe dan ook de anderhalvemeterregel worden
gehandhaafd door het publiek.
• Zorg bij grotere evenementen voor een goede registratie van namen en contactgegevens
van alle aanwezigen. Dat betreft dus zowel deelnemers, begeleiders, werknemers,
eventueel publiek. De gegevens dienen bewaard te worden voor contactonderzoek in geval
van een mogelijke nieuwe uitbraak. We adviseren de gegevens minimaal vier weken te
bewaren.
C. Gezondheidscheck
Iedereen die aanwezig wil zijn op een evenement met meer dan 100 bezoekers binnen, of 250
bezoekers buiten - werknemers, sporters, begeleiders, officials en gasten - ondergaat en
gezondheidscheck.
• Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de medewerker
niet komen werken, of mag de sporter of begeleider niet het evenement betreden.
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)
klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts, neusverkoudheid, hoesten
en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de
afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Maakt je deel uit van een lopend contactonderzoek?

D. Afstand houden
De algemene richtlijn voor volwassenen is en blijft om anderhalve meter afstand te houden van
iedereen. Kinderen tot en met 18 jaar hoeven de anderhalve meter afstand onderling niet te
houden. Aanvullend geldt:
• Beperk het aantal personen in een ruimte. Zorg dat mensen minimaal anderhalve meter
afstand kunnen houden tot mensen die niet tot hun gezin/huishouden behoren, tenzij in
situaties zoals verderop in dit stuk worden beschreven. Zet op de grond lijnen uit met tape
zodat duidelijk is welke ruimte iedereen heeft. Benadruk regelmatig de
verantwoordelijkheid die iedereen draagt om gezondheidsrisico’s voor elkaar te beperken.
• Zorg dat er altijd zo min mogelijk onnodig contact tussen mensen is. Geef deelnemende
sportscholen een vaste kleedkamer.
• Hanteer indien mogelijk een schema voor de wegingen met afgebakende tijdslots, zodat er
geen grote groep mensen tegelijk in een ruimte op de beurt staat te wachten. Maak
hierover twee weken tevoren afspraken met de auspiciën verlenende bond en de ringarts.
• Zorg indien mogelijk voor een afgeschermde warming-up ruimte.
• Beperk het aantal personen in de toiletruimtes, zodat aanwezigen altijd anderhalve meter
afstand kunnen houden. Bedenk hiervoor een systeem zodat er op de locatie rekening
gehouden kan worden met de bezitting van de toiletten.
• Zorg dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden van de balie/kassa/receptie
door de anderhalve meter afstand aan te geven met een stuk tape op de vloer. Als door de
ruimtelijke situatie anderhalve meter afstand niet kan, zorg dan voor een fysieke
afscheiding, zoals een plexiglas plaat, ter bescherming van medewerkers en gasten.
• Geef geen toegang aan sporters, begeleiders of publiek tot privéruimtes, keuken,
kleedkamers van personeel of het kantoor.
• Gebruik indien mogelijk aparte in- en uitgangen, zodat voor looproutes zoveel als mogelijk
eenrichtingsverkeer kan gelden.
• Er kan bij uitzondering van de anderhalvemeterregel worden afgeweken door
beveiligingspersoneel, indien het naar hun inschatting van acuut belang is voor de
veiligheid op het evenement, en door sporters, begeleiders, ringartsen en officials die
verderop in dit document worden genoemd.
• Er vindt in aanloop naar het evenement geen staredown plaats, ook niet bij de weging.

E. Hygiëne
Het RIVM heeft algemene hygiënerichtlijnen opgesteld voor openbare ruimtes. Het is belangrijk
dat er maximaal wordt geventileerd door middel van open deuren of ramen. Daarnaast is het van
belang dat iedereen zijn of haar eigen materiaal meeneemt. Materiaal zoals handdoeken, tape,
scharen, sponsen en emmers moeten na gebruik z.s.m. worden afgevoerd. (Naar de auto,
bijvoorbeeld.)
• Bied sporters, begeleiders en medewerkers bij aankomst en vertrek de mogelijkheid om de
handen te wassen of handdesinfectiemiddel te gebruiken.
• Zorg dat er altijd genoeg handzeep is voor de aanwezigen, dat er in de toiletten genoeg
papieren doekjes zijn, en dat er genoeg reinigingsdoekjes zijn voor het tussentijds
schoonmaken van kleedkamers en algemene ruimten.
• Maak de kleedkamer tussendoor schoon als de ene groep klaar is en de nieuwe groep hem
wil gebruiken. Vergeet vooral de deurklinken, waterkranen en andere aanraakoppervlakken
niet. Zorg ook dat de toiletten regelmatig worden schoongemaakt. Voor meer informatie
over het zorgen voor maximale hygiëne verwijzen wij naar de algemene hygiënerichtlijn van
het RIVM.
• Stel een lijst met hygiëneregels op. Hang deze op bij de ingang en indien mogelijk ook op
andere plekken in de locatie, zoals kleedkamers en kantine.
• Besteed extra aandacht aan de reiniging van gedeeld materiaal. Zorg dat elke
wedstrijddeelnemer aan de partij kan beginnen met gereinigde wedstrijdhandschoenen.
• Medewerkers, deelnemers en andere betrokkenen kunnen bij klachten laagdrempelig
worden getest via bedrijfsarts, GGD (via het landelijk nummer) of huisarts.
• Laat de hygiënemaatregelen uitvoeren door volwassenen.

Deelnemers: kinderen en jongeren (tot en met 18 jaar)
• Wedstrijden, competities, toernooien en demo’s zijn vanaf 1 juli toegestaan.
• Kinderen en jongeren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden of
mondkapjes te dragen. (Vraag kinderen wel afstand te houden tot volwassenen.)
• Deelnemers gebruiken eigen bescherming (hoofdkap, scheenbeschermers). Benadruk dat
kleding en materialen schoon moeten zijn.
• Deelnemers en begeleiders worden tevoren geregistreerd.
• Deelnemers komen niet eerder dan de afgesproken tijd naar het evenement.
• Deelnemers blijven na afloop van hun wedstrijd niet onnodig lang hangen in kleedruimtes,
warming-up ruimtes etc.

Deelnemers: volwassenen (vanaf 19 jaar)
• Wedstrijden, competities, toernooien en demo's zijn vanaf 1 juli toegestaan.
• Deelnemers gebruiken eigen bescherming (hoofdkap, scheenbeschermers). Benadruk dat
kleding en materialen schoon moeten zijn.
• Wedstrijddeelnemers moeten in de kleedkamer en op weg naar de ring waar mogelijk
anderhalve meter afstand tot anderen bewaren. Tijdens het tapen, anderszins verzorgen en
opwarmen met pads hoeft dit niet.
• In de ring hoeven ze de anderhalve meter afstand niet te bewaren tot hun begeleiders, de
arbiter of de ringarts.
• Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen of kreten uitstoten, is niet toegestaan.
• Benadruk dat de kleedkamers op verantwoorde wijze worden gebruikt, vraag deelnemers
de ruimte zo hygiënisch mogelijk te houden.
• Deelnemers blijven na afloop van hun wedstrijd niet onnodig lang hangen in kleedruimtes,
warming-up ruimtes etc.

Begeleiders
• Wedstrijddeelnemers mogen twee begeleiders in de hoek hebben.
• Begeleiders van zowel minderjarige als meerderjarige sporters dragen een mondmaskers.
• Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.
• Begeleiders nemen eigen waterflessen, tape, schaar, emmers, sponsen en andere
benodigdheden mee. Er kunnen geen materialen van de organisatie worden gebruikt.
• Begeleiders dragen zorg dat de eigen aanhang zich gedraagt volgens de richtlijnen. Zij
wijzen te enthousiaste fans wijzen op de noodzaak de afstandsregels te respecteren.
• Begeleiders blijven met de pupillen niet langer op het evenement hangen dan noodzakelijk.
• Trainers en begeleiders van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te
analyseren of zij zich buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen
begeven. Laat hen hiervoor desnoods hun huisarts raadplegen.

Medische begeleiding
• Dienstdoende artsen hebben te allen tijde het laatste woord over hun werkwijze.
• Dienstdoende ringartsen hebben de beschikking over een afsluitbare ruimte (privacy
borgend) om hun werkzaamheden buiten de ring te kunnen verrichten.
• Met dienstdoende ringarts(en) wordt twee weken tevoren afgesproken welke extra
benodigdheden gefaciliteerd worden door de organisatie in de afsluitbare ruimte, zoals
handreiniger en mondmaskers.
• De ringarts draagt aan en in de ring bij voorkeur een mondmasker, tenzij dit naar zijn of
haar oordeel het functioneren hindert.
• De organisatie in samenwerking met de bond, en de ringarts(en) maken twee weken
tevoren afspraken over de ‘fit to fight’ keuring, met het oogmerk dit proces vlot te laten
verlopen, en te voorkomen dat een lange rij wachtenden ontstaat in een afgesloten ruimte.

Arbitrage en jurering
• De arbiter hoeft zich tijdens de wedstrijdsituatie niet aan de anderhalvemeterregel te
houden. Buiten de wedstrijdsituatie doet hij dit wel voor zover dit het functioneren niet in
de weg staat.
• De arbiter draagt tijdens de wedstrijd een mondmasker, lange mouwen en handschoenen.
• De juryleden houden zich aan de anderhalvemeterregel en dragen een mondmasker.

Publiek of overige aanwezigen
• Zorg bij grotere evenementen (>100 aanwezigen binnen of >250 aanwezigen buiten) voor
een goede registratie van namen en contactgegevens van alle aanwezigen. De gegevens
dienen bewaard te worden voor contactonderzoek in geval van een mogelijke nieuwe
uitbraak. We adviseren de gegevens minimaal vier weken te bewaren.
• Voer voor binnenkomst een gezondheidscheck uit, zie paragraaf C.
• Communiceer de huisregels van de specifieke locatie bij de entree van het evenement.
• Moedig het gebruik van mondmaskers aan, en communiceer dit ook tevoren, bijvoorbeeld
tijdens kaartverkoop en op sociale media. Indien mogelijk: verkoop mondmaskers.
• Markeer duidelijk op welke plekken publiek wel en niet mag zitten of staan.
• Maak duidelijk dat geforceerd stemgebruik (zingen, schreeuwen, spreekkoren) niet is
toegestaan.
• Zorg dat alle volwassenen de anderhalve meter afstand respecteren als zij niet tot het
hetzelfde huishouden behoren.
• Hou ruimte om, binnen het maximaal aantal toegestane aanwezigen, een aantal
onverwachte gasten te kunnen ontvangen, zoals onaangekondigde inspecties van
veiligheids- of gezondheidsdiensten of overheden.

Protocol bij mogelijke besmetting
• Als de organisatie constateert dat een deelnemer, begeleider of werknemer mogelijke
corona-verschijnselen vertoont, gebiedt hij of zij degene het evenement te verlaten, na
achterlating van contactgegevens. Moedig deze persoon aan om contact op te nemen met
de huisarts voor ene mogelijke coronatest.
• Indien bekend wordt dat een deelnemer of bezoeker corona heeft, voert de GGD een
contactonderzoek uit. Werk hieraan mee en overhandig desgevraagd de geregistreerde
gegevens van de aanwezigen, zodat zij door de GGD op de hoogte kunnen worden
gebracht. Als de GGD hierom vraagt, kunnen zij toelichten hoe deze vraag zich verhoudt tot
uw verplichtingen t.a.v. de privacywetgeving.
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