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Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF vanaf 1 juli 2020: 

Samenvatting en aanvullingen voor de schermsport 
 

In de persconferentie van 24 juni 2020 heeft de regering belangrijke versoepelingen aangekondigd die per 1 

juli ingaan. De belangrijkste verruimingen voor de sport zijn dat er weer binnen gesport mag worden en dat, 

nu geldig voor alle leeftijden, tijdens het sporten niet voortdurend 1,5 meter afstand gehouden hoeft te 

worden. 

 

Uiteraard zijn we verheugd dat onze leden weer hun favoriete sport kunnen beoefenen in de schermzalen. 

Het coronavirus is echter nog niet verdwenen: wij verzoeken dan ook om aandacht te blijven geven aan de 

regels uit het sportprotocol, vooral op het gebied van hygiëne, gezondheid en afstand houden. 

 

 Advies op het gebied van hygiëne is te vinden op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene. 

 Advies op het gebied van gezondheid en coronavirus is te vinden op  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen. 

 Algemeen advies op het gebied van sport en coronavirus is te vinden op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 

 Voorlichtingsmaterialen (b.v. posters met richtlijnen voor op de sportaccommodatie) zijn te vinden 

op https://nocnsf.nl/sportprotocol/posters-informatieborden 

 

Vanaf 1 juli gaat het nieuwe ‘Algemeen protocol verantwoord sporten’ in, dat NOC*NSF en de sportbonden 

samen hebben gemaakt. De nieuwste versie is te vinden op https://nocnsf.nl/sportprotocol. Let op: dit is een 

document dat op basis van voortschrijdend inzicht nog aangepast kan worden.  

 

Dit document beoogt de belangrijkste punten uit het sportprotocol op een rij te zetten voor 

schermverenigingen en waar nodig/mogelijk een vertaalslag te maken naar de praktijk van een 

schermvereniging. Let op: niet alle verplichtingen uit het algemeen sportprotocol worden hieronder 

behandeld. Het algemeen protocol verantwoord sporten is ten alle tijden leidend. 

 

Organiseren herstart binnen 

- Het protocol treedt pas in werking zodra de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is.  

- De organisator van de sportactiviteit (schermvereniging) is verantwoordelijk voor het voldoen aan 

het protocol.  

- De gemeente kan in overleg met de schermvereniging aanvullende voorwaarden opstellen voor het 

schermen in bepaalde accommodaties. 

- Handhaving gebeurt door lokaal gezag, maar het is uiteraard de bedoeling dat dit door goede 

samenwerking tussen gemeente, beheerder en schermvereniging zo min mogelijk nodig is. 

 

Accommodatie 

- Stel per sportlocatie een corona-coördinator aan die goed herkenbaar is, bijvoorbeeld door het 

dragen van een hesje. Voor multi-sport locaties kan dit voor de gehele accommodatie met de 

beheerder geregeld worden. Als er geen beheerder is, dan moet een coördinator aangewezen 

worden door de gebruikersgroepen. Dit kan een ouder of een trainer zijn. 
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- Volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden bij aankomst op de locatie, vertrek van de locatie en 

gebruik van de douches en kleedkamers (i.e. altijd behalve tijdens het schermen). 

- Sportkantines mogen weer open en vallen onder de protocollen van de KHN (Koninklijke Horeca 

Nederland)  

- Controleer of de sportzaal voldoende wordt geventileerd (geen recirculatie) en zet indien mogelijk 

ramen/deuren open. Het ventilatiesysteem moet minimaal voldoen aan de eisen van het 

bouwbesluit. Controleer dit met de eventuele beheerder en ga bij twijfel in overleg met de 

gemeente. 

 

Training 

- Schermers worden geacht thuis te blijven bij klachten en kunnen worden geweigerd bij (vermoeden 

van) gezondheidsklachten. Trainers en andere begeleiders moeten voor zichzelf dit risico analyseren 

en zo nodig een arts raadplegen. 

- Schermers boven de 18 jaar moeten nog steeds 1,5 meter afstand houden, maar zij mogen in 

spelsituaties tijdelijk/zo kort mogelijk die regel loslaten. 

- Trainers en begeleiders moeten 1,5 meter afstand bewaren tot sporters van 13 jaar en ouder, tenzij 

dit nodig is voor beoefening/begeleiding van de sport zoals bij individuele lessen. 

- Zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, 

zeep en voldoende reinigingsdoekjes). 

- Vermijd contact: spreek een alternatief af voor het handen schudden na een partij, zoals 

bijvoorbeeld door een lichte buiging te maken naar de tegenstander. 

- Was regelmatig de handen. 

- Vermijd schreeuwen/geforceerd stemgebruik. 

- Train zo veel mogelijk in vaste groepen. 

- Gebruik als schermer eigen materialen of via onderstaande procedure geleende materialen (wapens, 

kabels etc.) en schermkleding (broek, (elektrisch) vest, masker etc.). 

- Schermkleding en materialen die in het bezit zijn van verenigingen kunnen het beste tijdelijk gelabeld 

en uitgeleend worden aan leden die dit niet zelf bezitten. Verenigingen kunnen werken met een borg 

en de uitgave van kleding en materiaal goed administreren. Een aantal schermverenigingen heeft dit 

systeem al ingevoerd in de afgelopen periode van buitenschermen. 

- Kleding en materiaal moeten goed schoongemaakt worden voordat het door een volgende schermer 

gebruikt wordt.  Het schermmasker verdient met name aandacht, aangezien het virus zich via de 

luchtwegen met kleine druppels verspreidt. Gebruik zo veel mogelijk een eigen masker en geef extra 

aandacht hieraan bij het schoonmaken (water en zeep). 

- Gemeenschappelijke materialen van de schermverenigingen (enrouleurs, aanwijsapparaten, banken, 

ballen en andere warming up materialen) mogen door verschillende personen worden aangeraakt 

tijdens het sporten, maar moeten worden schoongemaakt na de training. De kans van besmetting via 

sportmaterialen wordt door de overheid als heel klein ingeschat, maar niet geheel uitgesloten. Er kan 

daarom gekozen worden om gemeenschappelijke materialen alleen met de gehandschoende hand 

aan te raken en/of een persoon/groep aan te wijzen voor het opzetten en opruimen van bepaalde 

apparatuur. 

 

Wedstrijden 

- Schermwedstrijden zijn weer toegestaan vanaf 1 juli. 

- Publiek mag aanwezig zijn bij toernooien, maar moet 1,5 meter afstand houden voor 18 jaar en 

ouder.  

- Bij toernooien in een zaal geldt een maximum van 100 toeschouwers om zonder reservering en 

gezondheidscheck te kunnen werken. 

- Kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers tellen niet mee voor dit aantal van 100 

toeschouwers. 

- Sporters en begeleiders die klaar zijn tellen wel mee voor het aantal van 100 toeschouwers. 
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- Was regelmatig de handen. 

- Vermijd schreeuwen/geforceerd stemgebruik (zowel schermers, publiek als begeleiders). 

- Zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, 

zeep en voldoende reinigingsdoekjes), aanwezig bij iedere loper.  

- Scheidsrechters wordt geadviseerd dunne handschoenen te dragen om wapens te testen, materiaal 

te controleren en ondersteuning te kunnen bieden tijdens de partij. 

- Schermers boven de 18 jaar moeten, behalve tijdens hun eigen partijen met hun tegenstander, nog 

steeds 1,5 meter afstand houden 

- Vermijd contact zo veel mogelijk: maak een lichte buiging naar de tegenstander in plaats van het 

traditionele handen schudden na de partij. 

- Volg ten alle tijden de aanwijzingen op van de organisatie van het toernooi (in de accommodatie) en 

het DT (in de speelzaal) op het gebied van preventieve maatregelen om besmettingen te voorkomen. 

- Verwerk de wedstrijduitslagen met FencingTime zodat de deelnemers via internet de stand en 

indeling kunnen bekijken. Het gebruik van opgehangen lijsten wordt afgeraden omdat dan de 1,5 

meter niet goed te handhaven is. Voor gebruik en ondersteuning van FencingTime kan contact 

worden opgenomen met de WOR commissie via wedstrijdzaken@knas.nl. 

 

Feedback welkom 

De schermbond houdt de ontwikkelingen van het beleid van de regering, RIVM en NOC*NSF nauwlettend in 

de gaten en zal waar nodig dit document aanpassen. Veel verenigingen hebben in de afgelopen weken al 

veel ervaring opgedaan met sporten in de coronatijden. Suggesties voor verbetering van dit document zijn 

welkom en kunnen gestuurd worden naar info@knas.nl. Vragen over het algemene sportprotocol en dit 

document kunnen ook aan dit mailadres gericht worden. 


