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Handvatten om op een sociaal veilige
manier sport te blijven aanbieden.
Onlangs kwam er een ‘sportief’ signaal uit Den Haag: de binnensportaccommodaties mogen twee
maanden eerder open dan de 1 september die eerst werd genoemd. De NOC*NSF, Vereniging
Sport en Gemeenten en de sportbonden hebben eerder al hun handen in één geslagen om
protocollen te schrijven voor een goede opstart van de binnensport. Veiligesportvloer.nl wil graag
naar de praktische kant kijken. We willen namelijk het sporten voor iedereen leuk houden, maar
we worden nu meer dan ook gebonden aan regels. De vraag is dan ook: hoe kunnen we op een
sociaal veilige manier sport blijven aanbieden?
Wij zijn daarom in gesprek gegaan met beheerders, beleidsmedewerkers en professionals. De
resultaten van de gesprekken zijn uitgewerkt in deze ‘White paper’. Aangezien er door onze
relaties vertrouwelijke informatie is gegeven, is er afgesproken om hun namen niet te noemen. Dit
laatste geldt niet voor de professionals die hebben deelgenomen: Gust van Montfort (hoofdmedische staf van PSV en als chirurg verbonden aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven) en
Willem Jan van Hulst (eigenaar van Tennis Academy Van Hulst).
Voorbereiding heropening:
Behoudens het lezen van ‘Protocol verantwoord sporten’ van het NOC*NSF en het kenbaar maken
van de regels heeft het merendeel van de halbeheerders en -eigenaren geen extra actie ondernomen
bij de opening van de binnensportaccommodatie. Als reden wordt veelal aangegeven, dat men
hierover meer input van hogerhand had verwacht en dat veel verantwoordelijkheid ook bij de
huurder ligt. Toch is elke bevraagde bewust van het feit dat een goede start belangrijk is. Gust van
Montfort vertelt hierover: ‘Men moet de start niet onderschatten. Naast het hanteren van regels is
communicatie met de huurders en gebruikers erg belangrijk. Toen wij bij PSV weer opstartte met de
trainingen, hebben we eerst uitvoerig overleg gehad met alle betrokkenen: van jeugdspeler tot
materiaalman en van trainer tot kok. Communicatie is al het halve werk, maar alleen een
waarschuwingsbord bij de ingang zetten helpt niet. Sporters en vooral kinderen zijn enthousiast, die
moeten ook tijdens het spel aangesproken kunnen worden. Eén volwassene moet daarom de taak
krijgen om de sporters telkens te wijzen op de regels’. Voor Willem Jan van Hulst was het aanpassen
om weer met de tennistalenten op de baan te staan: Als trainer of coach ben je gewend om te
corrigeren bij speltechnische of tactische aspecten. Maar zeker in het begin heb je onbedoeld andere
rol. Mijn collega’s hebben dit ook gemerkt: we waren meer aan het letten op de nieuwe
veiligheidsregels in plaats van het ontwikkelen van onze talenten. Gelukkig merk je dat na verloop
van tijd de nieuwe omstandigheid wel went. Met de trainers hebben we voor aanvang van de
eerste training alles doorlopen en dat hebben we met de ouders en pupillen gedeeld.’
Een ambtenaar uit het westen van het land vertelt dat hij een videocall heeft organiseren met de
twee beheerders en alle binnensportverenigingen: ‘Naast de standaard regels zoals de 1,5 meter
afstand, niet komen als je verkouden bent, etc. moet je ook zaken bespreken die gelden in en

rondom de sportaccommodatie (denk ook aan het wegbrengen en ophalen). De verenigingen
moeten dat doorgeven aan hun leden, zodat iedereen weet wat er van elkaar wordt verwacht. Wij
geven duidelijk aan wat we hebben gereinigd en hoe we blijven reinigen. Maar we zeggen daarbij
ook, dat de verenigingen en leden ook verantwoordelijkheid hebben.’ Een Limburgse collega vult
hem aan: ‘De communicatie van de vereniging heb je niet in eigen hand. Maar wel de communicatie
in de sporthal. Wij hebben bijvoorbeeld duidelijk een looproute met tape gemarkeerd, desinfectie
bij de ingang gezet, extra prullenbakken aangeschaft en er hangen posters die je kunt downloaden
op de website van NOC*NSF.’
Toezichthouders:
In de provincie Noord-Brabant is een gemeente die collega’s bereid heeft gevonden om als
toezichthouder op te treden in de sporthallen: ‘Deze taak hebben we bewust niet bij de beheerder
neergelegd, omdat in deze tijd het onderhoud zeker niet mag achterblijven. De toezichthouders
krijgen een hesje en er volgt eerst een kleine opleiding. Daarnaast dient elke huurder een persoon te
benoemen die aanwezig en verantwoordelijk is voor het volgen van de maatregelen.’ Een collega
vult aan: ‘Je krijgt het nooit 100% dicht, zeker bij kinderen niet. Gelukkig hebben we met het sporten
al meer vrijheid gekregen. Wij zijn een kleine gemeente en kunnen niet zomaar een bus met
toezichthouders opentrekken. Van de andere kant is in onze gemeente het verenigingsleven meer
met elkaar betrokken en zal er onderling beter worden samengewerkt.’
Schoonmaken en ontsmetten:
Menig sportaccommodatie-beheerder heeft de afgelopen periode niet stilgezeten. De hal en
kleedkamers zijn weer schoongemaakt en er is vaak ook (groot)onderhoud gepleegd. Wat dat betreft
zijn alle accommodaties (bijna) klaar om de sporters te ontvangen. Wist u dat virussen in de meest
gunstige omstandigheden maximaal twee weken kunnen overleven? Als er niemand de afgelopen
twee weken in de hal is geweest, hoeft u dus geen zorgen te maken voor een eventuele besmetting.
Gust van Montfort vindt het echter wel verstandig om vlak voor de opening de contactpunten te
desinfecteren: ‘Je weet nooit of er iemand onlangs je hal is binnen geweest om de ramen te zemen,
materiaal te halen of iets dergelijks. Voorkomen is beter dan genezen en loop daarom alle
deur(klink)en, contactpunten en lichtpunten na met desinfectie. Ook belangrijk is, dat iedereen bij
binnenkomst de handen wast. Dit moet echt gebeuren om het virus niet je zaal binnen te laten
komen. De douches mogen (nog) niet worden gebruikt, dus vaak zullen de natte ruimtes gesloten
zijn, maar zorg dan in ieder geval voor een hygiëne zuil bij de entree. En maak duidelijke afspraken
met de huurders over de hygiëne, ook als men de ruimte verlaat’. Een beleidsmedewerkster Sport
uit het zuiden van het land vult hem aan: ’Wij hebben een back up plan als een beheerder er niet is.
Wij willen meer dan anders, dat er een beheerder aanwezig is. Maar deze kan bijvoorbeeld ziek
worden. Daarom hebben we een back up plan gemaakt. Dit hebben we ook besproken met de
verenigingen. Als er onverwacht toch niemand van de gemeente aanwezig is, moet de vereniging de
rol overnemen om het desinfecteren bij de ingang te controleren.’ Een gemeente uit het midden van
het land stimuleert om mensen te laten testen die klachten hebben en met groepen omgaan: ‘We
zien dat de capaciteit om te testen toeneemt, daarom hebben wij besloten om extra te
communiceren dat leraren, trainers, coaches en dergelijke zich gratis mogen laten testen. De
communicatie hiervan loopt via de verschillende social mediakanalen die de gemeente beheert en
uiteraard via de verenigingen.’ De volgende goede opmerking komt van een halbeheerder: ‘Nu de
doucheruimtes niet worden gebruikt, moet men niet vergeten om regelmatig de douches goed door
te spoelen om een legionellabesmetting te voorkomen.’

Bezettingsrooster:
Een sport als tennis kan ook buiten worden beoefend. De regels zullen daar eenvoudiger te
implementeren te zijn. Maar Willem Jan van Hulst verwacht voor de binnensportaccommodatie een
grotere uitdaging: ‘Een zaal wordt vaak aan een grote groep sporters verhuurd en ik vraag me af of
één hygiënezuil voldoende is. Daarnaast ken ik weinig zalen die meerdere in- of uitgangen hebben.
Meerdere zuilen neerzetten en ook het voorkomen dat er een in- en uitgaande stroom tegelijk bij
de entreehal aankomen, zijn voor mij belangrijke zaken.’ Een halbeheerder vult Willem Jan aan: ‘Wij
hebben het bezettingsrooster dit keer met kleurtjes opgemaakt. Met rood geven we bijvoorbeeld
aan op welke tijden het druk is en dus extra moet worden opgelet. Het gekleurde rooster wordt voor
elke dienst uitgedeeld aan onze medewerkers.’ Bij PSV zijn de trainingstijden volgens Gust
aangepast: ‘Toen de maatregelen voor de buitensport werden versoepeld, werd het gedeelte op De
Herdgang waar het eerste elftal zit, gerenoveerd. Het eerste elftal is daarom verhuisd naar de
accommodatie van Jong PSV, de damesselectie en de jeugd. We hebben de trainingsdagen in
tijdsblokken ingedeeld en elke selectie heeft niet alleen zijn eigen tijdsblok, maar ook een eigen inen uitgang. Daarnaast hebben we looproutes aangegeven. Nog steeds heeft elke selectie een eigen
kleedkamer om de persoonlijke spullen weg te hangen. Ik kan me voorstellen, dat het ook voor de
binnensport handig is om iedereen telkens van dezelfde kleedkamer gebruik te laten maken.’ In
Limburg is er met een recreatief zaalvoetbalteam en de basketbalclub afgesproken, dat zij het
seizoen buiten afmaken: ‘Gelukkig beschikken wij ook over een goede buitensportaccommodatie en
dit geeft ons meer ruimte om de bezetting te spreiden. Daarnaast hebben we hierdoor ook tijd
kunnen vrijmaken voor een groep ouderen die zich had aangemeld. Want laten we niet vergeten,
dat het in deze tijd ook onze taak is om bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten meer te laten
bewegen. Wij hebben hier ook overleg over met de verenigingen.’
Financiën:
Het extra inzetten van beheerders levert een discussie op over de financiën, want extra mankracht
moet uiteraard ook worden betaald. En dat terwijl de huurinkomsten de laatste maanden flink zijn
teruggelopen en de verenigingen te kampen hebben met financiële tegenvallers door minder
entreegeld en sponsoring. Bijna alle gemeentes zijn de laatste maanden coulant geweest met het
incasseren van de huurpenningen. Maar een ambtenaar vindt dat in het nieuwe seizoen de
verenigingen weer de normale huursom moet betalen: ‘Anders klopt ons exploitatiemodel niet’. Een
gemeente uit dezelfde omgeving heeft financiële coaches voor hun (sport)verenigingen aangesteld:
‘Bij ons is er veel aangelegen, dat mensen blijven bewegen en ontmoeten. Met het aanstellen van
financiële coaches krijgen de verenigingen tips voor en inzicht in hun financieel beleid. De coronarekening mag namelijk niet alleen op het bordje van de gemeente komen. We hebben bijvoorbeeld
ook de uitdaging voor de jeugdzorg. Verenigingen moeten beseffen dat zij uiteindelijk zelf
verantwoordelijk zijn voor hun financiële huishouding.’ Een collega vult aan: ‘Er worden nu Webinars
georganiseerd door de bonden. Deze gaan niet alleen over de financiële zaken, maar ook
bijvoorbeeld hoe je in deze periode het sociale aspect van een vereniging kunt bewaren.’
Toekomst:
‘Door het besmettingsgevaar zullen we nog een lange tijd geconfronteerd worden met maatregelen’,
zegt Gust. ‘Hoe graag we gastvrij over willen komen, verwacht ik dat we in het ziekenhuis voorlopig
het handen schudden overslaan. Voorkomen is beter dan genezen. En we gaan de aankomende tijd
ook aanpassingen in de sport zien. Spelen zonder publiek is hier een voorbeeld van, maar ook zal

men voorzichtig zijn met juichen. Ik wel in ieder geval.’ Willem Jan: ‘Ik maak me geen zorgen over het
hanteren van de regels bij de tennissport. Het is een individuele sport. Er wordt alleen of met familie
gereisd en de derde helft is bij onze talenten niet belangrijk. De internationale tenniswereld is nog
wel zoekende hoe we verder kunnen. Dit benauwd me wel. Als er bijvoorbeeld geen
kwalificatietoernooien meer worden gespeeld of als er geen punten meer worden verstrekt, dan
krijgen talenten geen kans. Dit heeft consequentie voor bijvoorbeeld de ranking. De WTA en ATP zijn
hier mee bezig, hopelijk ontvangen we op korte termijn positief nieuws van hen. De charme van de
tennissport verdwijnt ook als bijvoorbeeld US Open en Roland Garros achter elkaar en zonder
publiek worden gespeeld. Het tennisspel wordt minder aantrekkelijk als er geen toeschouwers zijn
en je leert pas om onder druk te spelen als er een paar honderd of duizend ogen naar je zit te kijken.
Dat is een onderdeel dat ik nu mis, maar we moeten reëel zijn: we zijn nog niet zover dat we in een
vol tennisstadion kunnen spelen.’
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