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Update maatregelen rondom COVID-19 en sport 
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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
Ernst Kuipers was er wederom goed nieuws voor de sport. Per vanochtend 05.00 uur zijn verdere verruimingen voor
de sport ingegaan, waardoor onderstaande maatregelen nu voor de sport gelden:

 

Maatregelen voor de sport 

Sporten binnen

Sporten binnen mag voor alle leeftijden en op ieder moment;
Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na
het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht;
Vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk;
Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat
laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc.;
Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs;
Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca;
De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten;
Sauna’s en zonnebanken mogen ook in sportscholen open, onder de geldende voorwaarden voor
binnenruimtes;
Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje
verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;

Specifieke aanvulling sportscholen en zwembaden 

Voor sportscholen zoals fitness en zwembaden gelden dezelfde regels voor het ‘overige sporten binnen’, zoals
hiervoor beschreven. Wel zijn er enkele aanvullende regels van kracht:

Uitgangspunt is de 1,5 meter afstand te borgen. De enige uitzondering is jeugd onder de 18 jaar en als het
voor de sportactiviteit niet mogelijk is om de 1,5 meter aan te houden. Denk daarbij aan boksen, judo, etc.;
100% van de capaciteit van een zwembassin of afzonderlijke ruimte mag gebruikt worden, waarbij 1,5 meter
afstand houden verplicht is;
Zwemles: kinderen tot 18 jaar hebben geen CTB nodig;
Ouders mogen bij zwemles hun kinderen helpen met omkleden en mogen geplaceerd op 1,5 meter van elkaar
wachten in de zwemzaal. Zij moeten een CTB laten zien;

Buiten sporten

Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan;
Voor alle binnenfaciliteiten op de buitensportaccommodaties geldt voor mensen vanaf 18 jaar een CTB-plicht
(coronatoegangsbewijs). Mocht dit niet gehandhaafd kunnen worden is het advies om deze dan gesloten te
houden;
Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is hier het dragen van een mondkapje verplicht
en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand;
Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs;
Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca;
De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de
sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a.
onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.
Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines;



De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten.

Regels voor publiek bij sport 

Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele
sportwedstrijden* en topcompetities*. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:

CTB bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder;
CTB bij professionele sportwedstrijden*: binnen en buiten verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder;
Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar;
Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen;
Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-
regel. Binnen geldt een maximum van 1.250 bezoekers.

 

* Op Corona en sport | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl staat wat ‘professionele sportwedstrijden en
topsportcompetities’ zijn.

 

Volgende persconferentie 
Over drie weken komt het kabinet met een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. Uiteraard zullen wij u
informeren over de gevolgen die dat mogelijk voor (lokaal) sport en bewegen heeft.

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.

 

Mochten er nog onduidelijkheden zijn of loopt u rondom deze maatregelen tegen problemen aan? Wij horen dit graag
van u. U kunt hiervoor het emailadres sporttijdenscorona@heuvelrug.nl gebruiken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Willem Vonhof en Bas Löverink  
Beleidsmedewerkers Sport 

T 06-28220802 (Willem) en 06-28493173 (Bas) 
I www.heuvelrug.nl 
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Afgelopen vrijdag 14 januari zijn er tijdens de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers, verruimingen voor de sport bekend gemaakt. Met dit bericht
informeren wij u over deze verruimingen. 

Maatregelen

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

 

 


