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Protocol sporthallen gemeente Den Haag  
Hieronder de coronaregels, die per 6 november 2021 voor onze branche van toepassing zijn en wat dit 
concreet betekent voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen. 
 
Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet 
gevaccineerd bent. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Onder de 
basisregels wordt verstaan:  
 

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.  

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.  

• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.  

• Schud geen handen.  

• Was vaak en goed je handen.  

• Hoest en nies in je elleboog.  

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes 
 
Sporthal 

• Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs 
(CTB) verplicht is vanaf 18 jaar; 

• Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines; 

• Dit geldt voor sporters en publiek; 

• Voor publiek bij professionele sportwedstrijden geldt een verplichte CTB-check vanaf 13 jaar. 
Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die 
tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om 
te trainen en wedstrijden te spelen; 

• Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat 
betreft o.a. sporthalbeheerders, onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), 
vrijwilligers, etc.; 

• Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een CTB tonen. 

• De gemeente Den Haag zet personeel in voor het controleren van het coronatoegangsbewijs en 
het legitimatiebewijs. Op momenten dat deze personele inzet onvoldoende voorzien is om de 
toestroom van bezoekers door te laten, wordt een rol van de huurder verwacht. De beheerder 
van de accommodatie bepaalt wie op welke wijze (gedelegeerd) verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de controle op het corona toegangsbewijs; 

• Sporters en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens 
een bezoek aan de sporthal bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,  
niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak. 

 
Horeca in de sporthal 

• Voor het afhalen van eten en drinken op sportaccommodaties geldt dat een 
coronatoegangsbewijs niet verplicht is; 

• Voor het zittend nuttigen van eten en drinken in een horecaruimte of op het buitenterras geldt:  
• Dat een coronatoegangsbewijs verplicht is van 13 jaar en ouder;  
• Geen maximaal aantal bezoekers;  
• Openingstijden horeca: tussen 06.00 ’s uur ‘s ochtends en 00.00 uur ’s avonds;  
• Entertainment is toegestaan.  

• Bezoekers van de horeca (daar waar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd) moet de 
gelegenheid worden geboden om hun contactgegevens achter te laten voor het bron- 
contactonderzoek. 

 
Topcompetities 

1. Voor publiek bij topsportcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is 
voor iedereen van 13 jaar en ouder; 



2. Publiek moet de gelegenheid worden geboden om contactgegevens achter te laten voor het 
bron- contactonderzoek; 

3. Voor deze wedstrijden geldt tevens: binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal 
bezoekers. Indien er binnen geen vaste zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere 
capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds; 

 


