
 
 

Plan van aanpak opstarten trainingen voor de jeugdteams vanaf 18 

januari 2021 
 

Richtlijnen 
1. Richtlijnen algemeen: 

- De richtlijnen van het RIVM en de plaatselijke overheid blijven gelden, ook op het hockeyveld. 

- Daarnaast volgen wij  het sportprotocol verantwoord sporten van het NOC*NSF 

(doc.v221220). 

- De gemeente zal blijven handhaven op de regels. Bij overtreding kunnen personen en teams 

uitgesloten worden en bij voortdurende overtredingen kan zelfs het sportpark gesloten 

worden. 

- Het bestuur, TC Jeugd, commissie Tophockey en de dienstdoende surveillanten hebben ook 

deze bevoegdheden. Zij zullen bij het niet naleven van deze richtlijnen en protocollen, strakker 

optreden, dan bij de voorliggende periode. 

- Dit document kan aangepast worden. De nieuwe documenten worden dan gecommuniceerd 

via: 

o De website van HC Eindhoven; 

o De socials van HC Eindhoven; 

o De coaches/trainers en managers van de teams. 

- Indien er vragen zijn vanuit spelers en/of ouders/verzorgers dan dienen deze gesteld te 

worden aan de coaches/trainers/managers van de teams. Indien zij de vragen niet kunnen 

beantwoorden kunnen zij terecht bij de TC jeugd of de commissie Tophockey. 

- Uitgangspunten: 

- Bij een besmetting binnen het team, wordt de manager direct geïnformeerd, deze 

informeert de verantwoordelijke lijncoördinator. 

- De lijncoördinator informeert de desbetreffende commissievoorzitter- bestuurlijke 

portefeuillehouder. 

- Bij een besmetting binnen het team, blijft het hele team 10 dagen in quarantaine. 

- Wordt een besmetting niet direct gemeld, conform de genoemde procedures, kan het 

bestuur de veiligheid niet waarborgen. Zij zijn gemachtigd in het kader van de veiligheid ten 

bate van volksgezondheid, hierop vervolgmaatregelen te nemen. 

- Deze richtlijnen zijn leidend voor de afspraken binnen HC Eindhoven, om in een veilige 

omgeving te kunnen sporten. 

- Het deelnemen aan trainingen is geheel vrijblijvend en heeft geen consequenties voor de 

indeling van volgend seizoen. 

- Ouders en spelers dienen zich te houden aan de geldende richtlijnen en daarvoor geldt geen 

vrijblijvendheid of eigen interpretatie.  

 

2. Richtlijnen voor en na de trainingen – interne wedstrijden zie aangehechte plattegrond voor de 

routing 

- Jeugdleden komen zoveel mogelijk op de fiets of te voet: 



o De fietsen worden geplaatst bij het trainingsveld waarop getraind wordt. 

o Bij aankomst is de poort bij het beachvolleybalveld open. 

o Vertrek van het veld wordt georganiseerd via de parkeerplaats bij de Vijfkamp.  

 

- Voor jeugdleden die met de auto worden gebracht en gehaald: 

o Kinderen worden afgezet op de parkeerplaats bij het clubhuis en lopen door de 

twee deuren naar de binnenplaats/het terras. Kinderen tot en met 12 jaar worden 

daar opgevangen door de trainer. Kinderen ouder dan 12 jaar lopen rechtstreeks 

naar hun trainingsveld. 

o Ouders blijven in de auto zitten en rijden direct na het afzetten door (kiss and ride) 

om opstoppingen en contacten te voorkomen. 

o Kinderen worden opgehaald op de parkeerplaats bij sporthal de Vijfkamp (ook hier 

blijven de ouders in de auto zitten). 

- Naast de kinderen, trainers, surveillanten en bevoegden mogen er geen andere onbevoegde 

personen (volwassenen en/of kinderen) op het sportpark aanwezig zijn. 

- Trainingsmateriaal wordt door de trainer opgehaald en door hem/haar na de training weer 

opgeborgen, de 1,5m regel moet in acht worden genomen.  

- Keepers mogen zelf hun eigen materialen halen uit de kluisjes, de 1,5m regel moet in acht 

worden genomen.  

- Jeugdleden tot en met 12 jaar worden opgevangen door de trainer op de binnenplaats/terras. 

- Jeugdleden vanaf 13 jaar gaan direct na aankomst naar hun trainingsveld. 

- Iedereen komt in trainingskleding naar het sportcomplex.  

- Jeugdleden vanaf 13 jaar en ouder leggen de tassen langs het veld (op gepaste afstand -1,5m- 

van elkaar). Keepers moeten zich op het veld aan- en uitkleden. 

- Iedereen neemt eigen drinken mee. We gebruiken de gezamenlijke bidons niet. 

- Eerste hulp – veiligheid: 

- Bij incidenten of calamiteiten, spreek dan de dienstdoende surveillant van je team aan. 

- Een EHBO-kit, blessure ijs en de AED zijn in het clubhuis (boomenhok) aanwezig en 

beschikbaar. 

- Voor een aantal praktische tips verwijzen we naar het Protocol verantwoord sporten kinderen 

t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar van het NOC*NSF.  

- Leden komen aan op maximaal kwartier voor de start van de trainingstijden. Het is niet de 

bedoeling om na de trainingen of interne wedstrijden te blijven hangen. Dus men dient direct 

het sportpark te verlaten. 

- Trainingen zullen een kwartier eerder stoppen, dan de gebruikelijke eindtijd, houdt daar als 

ouders rekening mee. 

 
3. Richtlijnen tijdens de trainingen – interne wedstrijden: 

- De training wordt door maximaal 3 trainers verzorgd. 

- Trainers vanaf 13 jaar en ouder behouden ten alle tijden 1,5 m afstand, tot een ieder. 

- Het is toegestaan om partijvormen te organiseren, buiten deze trainingsvormen (verzamelen, 

drinken, uitleg tijdens training) gelden voor de leeftijdscategorieën vanaf 13 t/m 17 jaar de 

1,5m maatregelen. 

- Het is verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld. Hoesten en niezen moet in 

de ellenboog gebeuren. 

- De manager van elk team maakt een schema voor een ‘ouders-langs-de-lijn beurt’ 

(surveillant). Per training en interne wedstrijd is dan 1 ouder per trainend/spelend team 



aanwezig om toezicht te houden op de richtlijnen en eventueel hulp te bieden (bij 

bijvoorbeeld een ongelukje). 

- Heeft een team géén herkenbare surveillant (dus geen manager of hulptrainer), zal het team 

verzocht worden het sportpark te verlaten. 

- De trainingen vinden zoveel mogelijk plaats op de gebruikelijke trainingstijden en op de 

gebruikelijke velden (van de periode vóór de Coronatijd). De training houdt een kwartier 

eerder op om contactloos te kunnen wisselen van teams. 

- Mochten zaken hierin gewijzigd worden zal dat via de verantwoordelijke commissie (lijn 

coördinator), dit aan de manager medegedeeld worden. 

- Na de trainingen vertrekt iedereen meteen van het veld en het trainingscomplex (via het 

parkeerterrein bij De Vijfkamp).  

 

4. Richtlijnen met betrekking tot de accommodatie: 

- We gebruiken de WC’s van het clubhuis.  

- De hockeyvelden mogen alleen gebruikt worden voor georganiseerde trainingen vanuit de 

hockeyclub (zelf een balletje slaan is dus NIET toegestaan). 

- Het clubhuis is gesloten voor horeca. Het is niet mogelijk om drinken of eten te kopen. 

 
Wij danken jullie alvast hartelijk, voor het begrip en de medewerking, voor het naleven 
van deze tijdelijk ingestelde regels. Met elkaar, voor Elkaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
HC Eindhoven  
 
Bestuur/TC Jeugd/commissie Tophockey 
 
  

 



 
 

Taken surveillanten, versie 18 januari 2021 
 
 
 
 
Veld 1 
Plaats:  op de binnenplaats tussen (kop van) veld 1 en clubhuis/kleedkamers 
Doel: toezicht houden op naleving van de richtlijnen buiten het veld en hulp bij ongelukjes 
Ter info: desinfectiemiddelen, blessure ijs en de AED/verbandtrommel liggen in het Boomenhok (#8 op 

de plattegrond) 
Extra taak: het organiseren van het naar de WC gaan (clubhuis) 
Taken het erop toezien dat er geen onbevoegden op het sportpark komen 
 het op de juiste plaats parkeren van de fietsen 
 (eventueel) het team wat na jullie traint begeleiden (parkeren fietsen, waar wachten) 
 na afloop van de training iedereen naar huis sturen via de juiste uitgang (De Vijfkamp) 
 (eventueel) het wisselen van de teams op de velden begeleiden. 

 
Veld 2 
Plaats:  op de binnenplaats bij het clubhuis, tegen veld 2, in de buurt van de poort (de ingang)  
Doel: toezicht houden op naleving van de richtlijnen buiten het veld en hulp bij ongelukjes 
Ter info: desinfectiemiddelen, blessure ijs en de AED/verbandtrommel liggen in het Boomenhok (#8 op 

de plattegrond) 
Extra taak: (eventueel) de jeugd die aankomt naar het juiste veld verwijzen 

het organiseren van het naar de WC gaan (clubhuis) 
Taken het erop toezien dat er geen onbevoegden op het sportpark komen 
 het op de juiste plaats parkeren van de fietsen 
 (eventueel) het team wat na jullie traint begeleiden (parkeren fietsen, waar wachten) 
 na afloop van de training iedereen naar huis sturen via de juiste uitgang (De Vijfkamp) 
 (eventueel) het wisselen van de teams op de velden begeleiden. 

 
Veld 3 
Plaats:  op het einde van de pad tussen veld 2 en 3, begin parkeerplaats  
Doel: toezicht houden op naleving van de richtlijnen buiten het veld en hulp bij ongelukjes 
Ter info: desinfectiemiddelen, blessure ijs en de AED/verbandtrommel liggen in het Boomenhok (#8 op 

de plattegrond) 
Extra taken: de jeugd die daar aankomt naar de juiste ingang verwijzen 
 het erop toezien dat het sportpark snel verlaten wordt 
 het organiseren van naar de WC gaan (clubhuis) 
Taken het erop toezien dat er geen onbevoegden op het sportpark komen 
 het op de juiste plaats parkeren van de fietsen 
 (eventueel) het team wat na jullie traint begeleiden (parkeren fietsen, waar wachten) 
 na afloop van de training iedereen naar huis sturen via de juiste uitgang (De Vijfkamp) 
 (eventueel) het wisselen van de teams op de velden begeleiden. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Veld 4 
Plaats:  op het pad tussen veld 3 en 4  
Doel: toezicht houden op naleving van de richtlijnen buiten het veld en hulp bij ongelukjes 
Ter info: desinfectiemiddelen, blessure ijs en de AED/verbandtrommel liggen in het Boomenhok (#8 op 

de plattegrond) 
Taken het erop toezien dat er geen onbevoegden op het sportpark komen 
 het op de juiste plaats parkeren van de fietsen 
 (eventueel) het team wat na jullie traint begeleiden (parkeren fietsen, waar wachten) 
 na afloop van de training iedereen naar huis sturen via de juiste uitgang (De Vijfkamp) 
 (eventueel) het wisselen van de teams op de velden begeleiden. 

  
Uiteraard staan wij ook open om verbeteringen door te voeren. En 
bij calamiteiten of incidenten kunt u bellen met de navolgende personen: 
 
 
Bestuurslid Hockeyzaken Jeugd en G-Hockey 
Robert Luijten; 06 341 90 583 
 
Coördinator Horeca en Accommodatie 
Hannie v.d. Hove; 06 43255477 
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voorwoord 

We winnen veel met sport. En dat moeten we blijven doen.  
Niet alleen in goede tijden, maar juist ook als het moeilijk wordt.  
De coronacrisis heeft onze wereld op zijn kop gezet. We leven nu  
in 2020 in een nieuwe werkelijkheid vol uitdagingen, ook voor  
de sportwereld.

Uit recent onderzoek blijkt dat na de invoering van de corona
maatregelen heel veel mensen minder zijn gaan sporten, met name 
kinderen. We staan voor de uitdaging om de sport weer overeind 
te krijgen en volop in de benen te houden. Juist nu, want sport is 
onmisbaar voor onze gezondheid en weerbaarheid. Ook mentaal. 
Dat vereist creativiteit, solidariteit en aanpassings vermogen.

Om te zorgen dat we Nederland sterker blijven maken met de 
kracht van sport, moeten er in de nabije toekomst keuzes worden 

gemaakt. Keuzes waarbij cijfers en inzichten over de sport en 
beweegdeelname een onmisbare basis vormen. In dit rapport vind je 
de laatste ontwikkelingen in de sportdeelname in Nederland van 2013 
tot en met 2019. Deze rapportage is daarmee de laatste indicator van 
sportdeelname in de ‘oude’ werkelijkheid, nog zonder corona.
 
Een ijkpunt dat waarschijnlijk nog lang gebruikt zal worden om 
toekomstige cijfers uit de nieuwe werkelijkheid aan te relateren. 
Ik ben daarom erg blij met dit heldere rapport en laten we elkaar 
uitdagen om de cijfers van 2019 weer snel te bereiken en zelfs te 
overtreffen.
 

Anneke van Zanen-Nieberg
Voorzitter NOC*NSF
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3

aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van 
overheid en RIVM vanaf 15 december 2020

Inleiding
Dit protocol gaat uit van de per 15 december 2020 geldende landelijke maatregelen en 
zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden 
aangepast. 

Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-
sportaccommodaties en in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de 
tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden. 

Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid daarna volgen 
de onderwerpen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training tot 18 jaar, training 
vanaf 18 jaar en ouder, trainer/coach, uitzonderingen en eventuele besmetting.

LET OP: de 
geldende 

noodverordeningen zijn 
nog niet bekend, daarom 
kunnen er de komende 
dagen wijzigingen 
plaatsvinden in dit 
protocol.
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Kaders Rijksoverheid per 15 december 2020
Richtlijnen algemeen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd 
op de landelijk geldende maatregelen.

  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 •  ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

 • personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;  
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 •  er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de 

sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar;
 •  sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 2 personen. Er kunnen meerdere 

groepjes naast elkaar sporten;
 •  wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde 

auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje ;
 •  voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet 

groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
	 •	 	na	afloop	van	de	sportactiviteit	dien	je	de	sportaccommodatie	zo	snel	mogelijk	

verlaten.

Vereniging en accommodatie
   •  blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om 

sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
 •  zwembaden en binnensportaccommodaties zijn gesloten, voor topsporters gelden 

uitzonderingen;
 • groepslessen zijn niet toegestaan;
 • sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven;
 • horeca kan mogelijk ‘to go’ faciliteren, overleg van tevoren met het lokaal gezag;
 • toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
 •  stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die 

aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze  
perso(o) n(nen) bekend zijn bij de gemeente;

 •  stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er 
altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie 
(bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk 
als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;

 •  maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid-in-corona-tijd
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Ik ben daarom erg blij met dit heldere rapport en laten we elkaar 
uitdagen om de cijfers van 2019 weer snel te bereiken en zelfs te 
overtreffen.
 

Anneke van Zanen-Nieberg
Voorzitter NOC*NSF
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de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon  aan;
 •  zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en 

bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 •  zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet 

achter slot en grendel zitten;
 •  richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers 

en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van 
elkaar kunnen houden;

 •  communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, 
medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze 
zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;

 •  zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en 
schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren 
handdoekjes);

 •  spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de 
gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de 
locatie;

 •  geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de 
wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden 
uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.

Wedstrijden
 • 	officiële	wedstrijden	en	competities	zijn	niet	toegestaan,	dit	geldt	voor	zowel	jeugd	als	

volwassenen in alle sporten, uitzondering hierin zijn een groep topsporters.

Sporten tot 18 jaar
 •  kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van 

groepjes van twee;
 •  kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 

1,5 meter afstand te houden;
 •  kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/ 

vereniging;
 • kinderen en jeugd met klachten blijven thuis.

Sporten vanaf 18 jaar of ouder
 •  buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 

meter tussen zit;
 • in een binnenruimte is sporten niet toegestaan.

Trainer/coach
 • trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;
 •  instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en 

veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke sportactiviteit;
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voorwoord 

We winnen veel met sport. En dat moeten we blijven doen.  
Niet alleen in goede tijden, maar juist ook als het moeilijk wordt.  
De coronacrisis heeft onze wereld op zijn kop gezet. We leven nu  
in 2020 in een nieuwe werkelijkheid vol uitdagingen, ook voor  
de sportwereld.

Uit recent onderzoek blijkt dat na de invoering van de corona
maatregelen heel veel mensen minder zijn gaan sporten, met name 
kinderen. We staan voor de uitdaging om de sport weer overeind 
te krijgen en volop in de benen te houden. Juist nu, want sport is 
onmisbaar voor onze gezondheid en weerbaarheid. Ook mentaal. 
Dat vereist creativiteit, solidariteit en aanpassings vermogen.

Om te zorgen dat we Nederland sterker blijven maken met de 
kracht van sport, moeten er in de nabije toekomst keuzes worden 

gemaakt. Keuzes waarbij cijfers en inzichten over de sport en 
beweegdeelname een onmisbare basis vormen. In dit rapport vind je 
de laatste ontwikkelingen in de sportdeelname in Nederland van 2013 
tot en met 2019. Deze rapportage is daarmee de laatste indicator van 
sportdeelname in de ‘oude’ werkelijkheid, nog zonder corona.
 
Een ijkpunt dat waarschijnlijk nog lang gebruikt zal worden om 
toekomstige cijfers uit de nieuwe werkelijkheid aan te relateren. 
Ik ben daarom erg blij met dit heldere rapport en laten we elkaar 
uitdagen om de cijfers van 2019 weer snel te bereiken en zelfs te 
overtreffen.
 

Anneke van Zanen-Nieberg
Voorzitter NOC*NSF
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 •  sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de 
training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies 
van reuk of smaak. 

Uitzonderingen
 •  als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het 

toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor 
deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

	 •	 	kaderleden,	officials,	vrijwilligers,	coaches	en	medewerkers	die	een	rol	hebben	bij	
sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;

 •  voor sportactiviteiten zoals dans die vallen onder culturele uitingen gelden andere 
richtlijnen. Bij twijfel welke richtlijnen gelden neem dan contact op met de lokale 
autoriteiten;

 •  hippische accommodaties zijn aangepast open voor het geven van noodzakelijke 
beweging van paarden in verband met het welzijn en de gezondheid van paarden.

Eventuele besmetting
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 •  ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor 
iedereen;

 •  indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen 
vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke 
quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio 
verschillen;

 •  sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de 
training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies 
van reuk of smaak.

Veelgestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en 
corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met 
je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl) 
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je 
altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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