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Rob Bokx <robertbokx@gmail.com>

Maatregelen rondom omikronvariant 

GUH-Sporttijdenscorona <sporttijdenscorona@heuvelrug.nl> 20 december 2021 om 11:28
Aan: GUH-Sporttijdenscorona <sporttijdenscorona@heuvelrug.nl>

Beste sportvereniging of -instelling,

 

Zoals verwacht geven de ontwikkelingen rondom de omikronvariant aanleiding tot extra maatregelen. Tijdens de
persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Hugo de Jonge in aanwezigheid van OMT-voorzitter Jaap van Dissel van zaterdag 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 19 december:

 

De maatregelen die gelden voor sport: 
Algemeen geldt dat binnensportlocaties gesloten zijn. Buitensportlocaties mogen open zijn tussen 05:00 en 17:00
uur. 

Sporten op buitensportlocaties buiten tussen 05:00 en 17:00 uur

Volwassenen van 18 jaar: sporten toegestaan met max 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur.
Kinderen tot en met 17 jaar: trainingen, wedstrijden onderling met teams van de eigen club toegestaan.
Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

Kleedruimten zijn gesloten. Alleen toiletten mogen toegankelijk blijven op sportlocaties buiten.

 

Wat zijn sportlocaties?

Sportlocaties zijn plekken die redelijkerwijs bedoeld zijn om te sporten. Voorbeelden van sportlocaties zijn een
sportpark met voetbalvelden, een atletiekbaan, een klimhal of een golfbaan. Dat geldt niet voor een park of de
openbare weg. Bij twijfel bepaalt de gemeente/handhaving of een plek een sportlocatie is. Neem bij twijfel
contact op met de gemeente via het e-mailadres sporttijdenscorona@heuvelrug.nl.

 

Sporten buiten (in de openbare ruimte) is toegestaan

Georganiseerd buiten in de openbare ruimte sporten is ook na 17:00 uur toegestaan. U bent dan met
maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur. Het is dus bijvoorbeeld toegestaan om samen
te fietsen, hardlopen, bootcampen of fitnessen in het park. Meerdere kleine groepjes worden gezien als een
groot georganiseerd verband en is niet toegestaan;
Kinderen tot en met 17 jaar mogen georganiseerd in groepsverband, in de openbare ruimte, sporten onder
voorwaarden en in overleg met de gemeente.

 

Publiek

Er is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport en professionele sport.
Wedstrijden binnen en buiten worden gespeeld zonder publiek. Ook bij trainingen en andere activiteiten
is geen publiek. Dit geldt voor professionals en amateurs.

 

Uitzondering topsport

Uitzondering op het sluiten van sportlocaties zijn trainingen en wedstrijden voor topsporters.
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Wie bepaalt wat topsporters zijn?

In overleg met NOC*NSF en de KNVB is een uitzondering gemaakt voor alle topsporters met een status,
topsportcompetities en voetballers uit de Eredivisie en eerste divisie. Het gaat om een selecte groep van
ongeveer 1.000 voetballers en ongeveer 5.000 topsporters uit overige sporten.

 

Sportkantines

Sportkantines zijn gesloten.
Alleen toiletten mogen toegankelijk blijven op sportlocaties buiten.

 

Zwemles

Zwemlessen voor A, B of C-diploma tot 17:00 uur zijn toegestaan.
Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig.
Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs (CTB) laten zien.
Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig.
Ook bij het zwemmen gelden de basisregels. 
(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, zwembaden en partners 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. Het valt niet uit te sluiten dat er
later deze week kleine aanpassingen daarin zullen worden gedaan. Het is dus aan te raden om de voorgenoemde
links af en toe daarop te checken. Uiteraard zullen wij u indien nodig informeren als er substantiële aanpassingen
zijn. 
  
Financiële regelingen

De rijksoverheid heeft wederom een aantal financiële regelingen aangekondigd. Zie voor een beschrijving van deze
regelingen de bijlage. De verwachting is dat begin 2022 de regelingen van kracht worden. Hierover zullen wij u
informeren.

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,

 

Willem Vonhof en Bas Löverink  
Beleidsmedewerker Sport 

T 06-28493173 
I www.heuvelrug.nl 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
https://nocnsf.nl/sportprotocol
mailto:sporttijdenscorona@heuvelrug.nl
http://www.heuvelrug.nl/
http://www.heuvelrug.nl/
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