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Buitensport in Nissewaard per 11 mei 2020 
Richtlijnen voor sportaanbieders & ongeorganiseerde sporters 
 

De meest recente covid-19 maatregelen bieden ruimte om al dan niet georganiseerd 
in groepsverband buiten te sporten: 
 
Kinderen t/m 12 jaar mogen in groepsverband buiten sporten 

- Onder begeleiding 
- Zonder 1,5 meter afstand 

 
Kinderen 13 t/m 18 jaar mogen in groepsverband buiten sporten 

- Onder begeleiding 
- Met 1,5 meter afstand 

 
Volwassenen vanaf 19 jaar mogen in groepsverband buiten sporten 

- Met en zonder trainer/begeleiding 
- Met 1,5 meter afstand 

 

De richtlijnen om de veiligheid te waarborgen met ongeorganiseerde buitensport:  
- Gebruik je gezonde verstand! 
- Blijf thuis als je je verkouden of niet lekker voelt 
- Kleed je thuis om 
- Ga naar het toilet voor vertrek 
- Vermijd drukke plekken in de openbare ruimte 
- Kom met eigen vervoer, bij voorkeur lopend of op de fiets 
- Neem zelf wat te drinken mee en laat niemand anders meedrinken 
- Houd je aan de wegmarkering als deze aanwezig is 
- Benoem 1 persoon die aanspreekpunt is voor handhavers 
- Direct na het sporten naar huis 
- Thuis douchen 

 

De richtlijnen om de veiligheid te waarborgen met georganiseerde buitensport:  
- Gebruik je gezonde verstand! 
- Blijf thuis als je je verkouden of niet lekker voelt 
- Kleed je thuis om 
- Ga naar het toilet voor vertrek 
- Vermijd drukke plekken in de openbare ruimte 
- Niet eerder dan 10 minuten voor de training aanwezig bij de vereniging 
- Kom met eigen vervoer, bij voorkeur lopend of op de fiets 
- Neem zelf wat te drinken mee en laat niemand anders meedrinken 
- Geen niet-sporters op verenigingen naast de trainers/vrijwilligers 
- Houd je aan de wegmarkering als deze aanwezig is 
- Volg altijd de aanwijzingen van een coronacoördinator op 
- Direct na het sporten naar huis 
- Thuis douchen 
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En verder geldt nog steeds:  
- Houd altijd 1,5 meter afstand (13 jaar en ouder) 
- Schud geen handen 
- Hoest/nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 
- Raak je gezicht niet aan 
- Binnensporten is niet toegestaan 
- (Gemeentelijke) ontmoetingsruimtes zijn gesloten tenzij specifiek anders benoemd in 

de landelijke maatregelen. 
 
We sluiten als gemeente aan bij de landelijke protocollen van de Vereniging Sport en 
Gemeenten (VSG) en de sportspecifieke bonden. In Nissewaard gaan we samen aan de slag 
om buitensport mogelijk te maken. En dat doen we op deze manier:  

Wat is georganiseerde buitensport? 
Buiten sporten in groepsverband onder begeleiding van trainers. Voor de groep 13+ moet dit 
een volwassen trainer zijn met ervaring. De trainer ziet toe op leeftijden, aantallen en dat er 
gesport wordt volgens de veiligheidsrichtlijnen. 

Wat is ongeorganiseerde buitensport? 
Buiten sporten (alleen of in groepsverband) zonder begeleiding van volwassen trainers. 

Samenvattend: wat moeten sportaanbieders vooraf melden:  
1. Naam en gegevens corona-coördinator(en) 
2. Plan van aanpak voor veilig sportaanbod op een verenigingslocatie  
3. De gekozen locatie + tijdstip + aantal deelnemers voor sportaanbod in de openbare 

ruimte  
4. Samenwerking met andere verenigingen op 1 locatie  
5. Aanbod voor niet-leden en kwetsbare doelgroepen  

Verenigingen en aanbieders kunnen dit melden via hun contactpersoon bij team 
combinatiefunctionarissen.  

De volgende mensen staan voor sportaanbieders klaar:  
1. Kernen (Zuidland, Geervliet, Heenvliet, Abbenbroek), Noord (Hoogwerf, Schiekamp, 

De Hoek) en Centrum (Centrum, Vierambachten, Elementen, Sterrenkwartier): Lieke 
Vergeer apl.vergeer@nissewaard.nl  of Hanna van Vreeswijk 
hc.vanvreeswijk@nissewaard.nl  

2. Zuidwest (Akkers, Vriesland, Voorden, Gaarden, Donken, Kreken, Vogelenzang): 
Daisy Smit d.smit@nissewaard.nl  

3. Zuidoost (Schenkel, Maaswijk, Waterland, Groenewoud, Gildewijk, Hekelingen, 
Simonshaven): Rohan de Geus r.degeus@nissewaard.nl  

4. Praktische accommodatievragen (schoonmaak, sleutelbeheer, veldonderhoud etc): 
Sharon Hoogerwerf s.hoogerwerf@nissewaard.nl  

mailto:apl.vergeer@nissewaard.nl
mailto:hc.vanvreeswijk@nissewaard.nl
mailto:d.smit@nissewaard.nl
mailto:r.degeus@nissewaard.nl
mailto:s.hoogerwerf@nissewaard.nl
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Sportaanbieders 
Kunnen zelfstandig en zonder tussenkomst van de gemeente aan de slag wanneer zij aan de 
regels en richtlijnen van het RIVM en de aanvullende protocollen van de overheid en hun 
sportbond voldoen.  
 
Daarnaast vragen we vanuit de gemeente het volgende aan sportaanbieders:  
 

Benoem een corona-coördinator 
Die verantwoordelijkheid neemt voor de organisatie van de werkwijze binnen een vereniging 
of op een openbare buitenlocatie en het voldoen aan de richtlijnen. Dit mogen meerdere 
personen binnen een vereniging zijn, waarvan er altijd 1 aanwezig moet zijn. Deze persoon 
coördineert de eerste handhaving en ziet toe op een veilig komen en gaan. (Denk aan de 
aanrijdroutes, parkeren en het af- of uitstappen van fietsers en auto’s! Maar ook aan de 
routing op de vereniging zelf tijdens opening. Hulp nodig? Wij denken graag mee) 
De corona-coördinator is ook aanspreekpunt voor externen, zoals handhavers of 
combinatiefunctionarissen. Sportaanbieders mailen de gegevens van de coördinator(en) 
naar de voor hun bekende verenigingsondersteuner van team Combinatiefunctionarissen 
(zie hierboven).  
 

Stuur ons het plan van aanpak 
Verenigingen beslissen dus zelf of ze open willen en kunnen gaan. Ook andere 
sportaanbieders zijn vrij in hun keuze om in de buitenruimte hun sport aan te bieden. Wij 
willen wel graag weten wat er gebeurt. Daarom verzoeken we aanbieders om hun plan van 
aanpak aan ons te mailen, via de verenigingsondersteuner van het betreffende gebied.  
 

Maximaal 1 team tegelijk met elkaar in training 
Een training wordt gegeven aan 1 team of een groep van vergelijkbare grootte. Als er binnen 
een tak van sport geen sprake is van teams, kan de aanbieder als richtlijn 10 sporters 
aanhouden. Op deze groep staan maximaal 2 trainers/begeleiders, die de afstand van 1,5 
meter voor zichzelf en de sporters (bij 13+) bewaken. 
 

Ervaren trainers op de groepen 13-18 
De gemeente is gevraagd om trainers aan te wijzen voor trainingen voor de groep 13-18 jaar. 
Wij geloven dat verenigingen prima in staat zijn om dit zelf te organiseren. Onze enige eis 
aan een trainer voor deze doelgroep is dat hij of zij ervaring heeft met het begeleiden van 
jongeren in deze leeftijdscategorie. (Verder biedt het protocol voor trainers van de VSG veel 
praktische informatie) 
 

Maak vaker schoon 
We hanteren de bestaande afspraken rondom schoonmaak. In het geval van het 
verenigingsleven betekent dit dat verenigingen dit zelf organiseren. Maak (de weg naar) het 
toilet meerdere malen schoon. Heb je als vereniging extra middelen nodig? Laat het ons 
weten via s.hoogerwerf@nissewaard.nl.  
 

mailto:s.hoogerwerf@nissewaard.nl
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Voldoende sportvelden? 
Een aantal sportvelden is al ingezaaid voor het volgende seizoen of staat op de planning om 
dit op korte termijn te doen. Heeft een vereniging hierdoor een gebrek aan ruimte? Laat het 
ons weten via s.hoogerwerf@nissewaard.nl. In overleg zijn sommige velden wellicht toch 
toegankelijk te maken.  
 

EHBO/AED bereikbaar maar kantine & kleedkamers gesloten 
Zorg ervoor dat EHBO en AED te allen tijde beschikbaar is. Omdat de accommodatie 
(behalve toiletten) verder gesloten is, betekent dit wellicht dat zaken als EHBO-materialen 
en hygiënemiddelen vooraf op een andere, toegankelijke plek gelegd moeten worden.  
 

Wat mogen verenigingen van ons verwachten?  
1. Wij ondersteunen verenigingen waar mogelijk met inzet vanuit de 

combinatiefunctionarissen. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit 
verenigingen.  

2. Een coronapakket met materialen die kunnen helpen bij het veilig organiseren van 
buitensport, zoals hesjes en bewegwijzering. Dit pakket komt zo snel mogelijk naar 
alle verenigingen toe.  

3. Bord- of postermateriaal waarop de regels staan, indien gewenst. 
4. Logistieke ondersteuning om veilige verkeersstromen te creëren. Denk aan 

dranghekken of (indien echt noodzakelijk) verkeersregelaars. 
5. Tweedelijns handhaving (aanvullend op de eerstelijns handhaving, verzorgd door de 

vereniging zelf) 
6. Ondersteuning (ook financieel) indien een aanbieder ook aanbod voor niet-leden kan 

en wil organiseren. Hetzelfde geldt voor het toestaan van aanbod van andere 
(binnensport)verenigingen op de locatie van de buitensportvereniging. 

7. Tot 11 mei is geen huur berekend. Over de komende periode volgt volgende week 
een nieuwe uitspraak.  

Binnensportverenigingen en commerciële sportaanbieders 
Mogen buiten hun beweegaanbod organiseren onder begeleiding van een ervaren trainer. 
Als richtlijn geven we mee dat een groep maximaal de grootte van 1 team (of ongeveer 10 
mensen bij sporten zonder teams) zou moeten hebben. Toestemming van de gemeente is 
niet nodig. Er geldt wel een meldplicht. Geef door wie aanspreekpunt is en waar en wanneer 
de activiteit plaatsvindt via combinatiefunctionaris@nissewaard.nl.  
De gemeente is te allen tijde bevoegd om activiteiten te stoppen of verplaatsen indien dit 
nodig is om de veiligheid te bewaren, bijvoorbeeld vanwege drukte op een bepaalde locatie. 
 

In de openbare ruimte gelden de oorspronkelijke regels nog steeds 
Op het moment dat er niet gesport wordt. Dat betekent dat samenscholing (vanaf 3 
personen) verboden is.  
 

Er worden zogeheten ‘sportpleinen’ aangewezen 
Op deze locaties kunnen binnensport en andere sportaanbieders aan de slag, op basis van 
aanmelding. Aan elke locatie zijn voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld een tijdvak 
waarbinnen activiteiten aangeboden mogen worden. De gemeente organiseert wat er 

mailto:s.hoogerwerf@nissewaard.nl
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logistiek nodig is om veilig te kunnen sporten op deze locaties. Hieronder vind je meer 
informatie over de locatie van de sportpleinen. Op www.actiefinnissewaard.nl/stayathome 
staan de locaties + werkwijze beschreven. Aanmelden kan via de verenigingsondersteuner 
uit het gebied van de vereniging/aanbieder zelf.  
 

Op visite bij buitensportverenigingen 
Er is gevraagd aan buitensportverenigingen of zij tijd en ruimte hebben om andere 
(binnen)sportverenigingen of aanbieders te ontvangen op hun terrein. Plaatsing is maatwerk 
en kan plaatsvinden na het maken van goede onderlinge afspraken in wederzijds 
vertrouwen.  

Niet-leden 
Kunnen op meerdere plekken terecht in Nissewaard. We zetten hier de sportpleinen voor in, 
maar rekenen ook op een aantal verenigingen dat hun deuren op korte termijn wil openen 
voor niet-leden. Op www.actiefinnissewaard.nl/stayathome is meer informatie te vinden 
over de mogelijkheden. Daarnaast kunnen niet-leden zelf sport in groepsverband 
organiseren in de buitenruimte. 
 

De wijksportvereniging dient als sportinstuif 
Om gehoor te geven aan de oproep van Premier Rutte om ook niet-leden georganiseerd te 
laten sporten, zetten we de wijksportvereniging in. Op vooraf bepaalde locaties (er zijn 3 
sportpleinen) organiseren sportaanbieders en buurtcoaches activiteiten voor kinderen en 
volwassenen. We gaan daarbij uit van alle activiteiten die vallen onder de noemer 
‘beweging’. 
 

Er zijn 3 sportpleinen 
Er zijn op dit moment 3 sportpleinen: het buitenterrein van jongerencentrum de Westdijk en 
speeltuinen Hieperdepiep (Groenewoud) en Robbie’s container (Noord). In de kernen 
realiseren we vooralsnog geen sportpleinen. Het huidige aanbod lijkt hier voldoende in te 
spelen op de behoefte. Deelname aan activiteiten is mogelijk op basis van inschrijving. 
Activiteitenaanbod door sportaanbieders is mogelijk op basis van reservering. Buiten de 
aangewezen tijdvakken gelden de algemene richtlijnen (samenkomst vanaf 3 mensen is 
verboden). Meer informatie is te vinden op www.actiefinnissewaard.nl/stayathome.  
De sportpleinen vallen onder de coördinatie van de combinatiefunctionarissen (gemeente). 
Zij zien toe op programmering en deelname conform de veiligheidsrichtlijnen. Op of bij de 
sportpleinen worden borden geplaatst ter herkenning en waarop ook de regels te lezen zijn.  

Kwetsbare doelgroepen 
Wanneer een kwetsbare groep inwoners samen (georganiseerd) wil sporten in de 
buitenlucht, kan een aanspreekpunt/contactpersoon van de groep een aanvraag doen via 
combinatiefunctionaris@nissewaard.nl. Samen kijken we dan naar de mogelijkheden 
(maatwerk) qua beweegaanbod, begeleiding en locatie, waarbij de veiligheid gewaarborgd 
wordt. 

http://www.actiefinnissewaard.nl/stayathome
http://www.actiefinnissewaard.nl/stayathome
http://www.actiefinnissewaard.nl/stayathome
mailto:combinatiefunctionaris@nissewaard.nl
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Zwembaden 
Binnen- en buitenbaden mogen hun deuren weer openen. We volgen hierin het landelijke 
protocol verantwoord zwemmen. Daarnaast hebben we aanvullende richtlijnen bepaald: 
Zwemmen in Nissewaard per 11 mei 2020.  

Speeltuinen  
Alle speeltuinen mogen open als zij aan de regels kunnen voldoen. Op dit moment zijn 2 
speellocaties benoemd als sportplein: Hieperdepiep (Groenewoud) en Robbie’s container 
(Noord). Deelname is mogelijk op basis van inschrijving. Het volledige aanbod is te vinden op 
www.actiefinnissewaard.nl/stayathome.  

Schoolpleinen 
Het is afgestemd met scholen dat hun schoolplein indien nodig als sportplein kan fungeren, 
na schooltijd en mits de locatie geschikt is om aan de veiligheidseisen te voldoen. De 
coördinatie van eventueel gebruik hiervan ligt bij de combinatiefunctionarissen. Er vindt 
altijd afstemming plaats met het onderwijs.  

Handhaving 
De gemeente handhaaft op basis van de geldende noodverordening. Er zijn uiteenlopende 
maatregelen die toegepast kunnen worden wanneer de verordeningen worden genegeerd: 
 

1. Goed gesprek en uitleg 
2. Waarschuwing 
3. Opleggen van boete of ‘last onder dwangsom’ 
4. Sluiten van de vereniging/sportschool/openbare locatie 

 

http://www.actiefinnissewaard.nl/stayathome

