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Rob Bokx <robertbokx@gmail.com>

Aangepaste coronamaatregelen per 28 november 

GUH-Sporttijdenscorona <sporttijdenscorona@heuvelrug.nl> 29 november 2021 om 08:18
Aan: GUH-Sporttijdenscorona <sporttijdenscorona@heuvelrug.nl>

Beste sportvereniging of -instelling,

 

Tijdens de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Hugo de Jonge van vrijdag j.l. zijn nieuwe maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Om u goed te
informeren vindt u hieronder de belangrijkste wijzigingen voor sport, die gelden vanaf gisteren, zondag 28 november:

De maatregelen van 13 november blijven gehandhaafd;
Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en buitensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur;
Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is gewoon mogelijk;
Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en
op 1,5 meter afstand. Op de 1,5 meter verplichting zijn uitzonderingen. Zie onderaan dit bericht hiervoor de
link;
Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan;
Topsporters (zoals die sinds medio december 2020 zijn gecommuniceerd) mogen wel trainen en wedstrijden
spelen na 17.00 uur. Zonder publiek;
Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een
coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar;
Bij verplaatsing binnen een locatie waar een CTB geldt, is het dragen van een mondkapje verplicht. De 1,5
meter afstand geldt te allen tijde (hiervoor gelden uitzonderingen. Zie link onderaan dit schrijven), zoals in de
sportkantines. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn;
Zwembaden: houd 1,5 meter afstand. Hierdoor kunnen minder mensen binnen zijn (100% van de 1,5
metercapaciteit kan gebruikt worden of 1 persoon per 5 m2;
Zwembaden zijn dicht tussen 17.00 en 05.00, ook voor zwemles. 
(bron: Vereniging Sport en Gemeenten)

Alle maatregelen voor sport vindt u op de website van de Rijksoverheid: Corona en sport (waaronder zwemmen,
groepslessen en sportevenementen) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

In samenwerking met de sportbonden heeft NOC*NSF een het protocol verantwoord sporten opgesteld. Dit protocol
wordt continu aangepast aan de meest actuele ontwikkelingen, te vinden onder deze link: Protocol Verantwoord
Sporten - NOCNSF. Sportbonden of -branches hebben bovendien een sport specifiek protocol. Informeer hierover op
de website van uw sportbond of branchevereniging. Onder de hier volgende link vindt u alle informatie omtrent de 1,5
meter verplichting: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-
voor-afstand-houden.

Mocht u bij zaken rondom deze maatregelen tegen problemen aanlopen, dan horen wij dit graag van u. U kunt
hiervoor het emailadres sporttijdenscorona@heuvelrug.nl gebruiken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bas Löverink en Willem Vonhof  

Beleidsmedewerkers Sport

I www.heuvelrug.nl 
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