
 

Verruiming voor de sport 

 

Per woensdag 19 mei 2021 gelden de volgende aanpassingen  

 

Binnen sporten 

• Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open.  

• Kantine, kleedkamers en douches blijven gesloten.  

• Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes 

(van dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen 

maximale groepsgrootte. 

• Vanaf 18 jaar geldt: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. 

Maximaal 30 personen per ruimte (excl. personeel). 

• Groepslessen voor 18 jaar en ouder mogen niet. Een instructeur/trainer mag zich wel 

tussen de tweetallen bewegen en aanwijzingen geven per individu/tweetal.  

• Publiek is niet toegestaan.  

• Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht.  

• Binnen moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen, maar deze mag af 

tijdens het sporten. 

Buiten sporten 

• Buiten sporten boven de 27 jaar in groepsverband kan weer (ook in de openbare 

ruimte), maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en 

iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.  

• Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mochten al trainen en onderlinge 

wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 afstand houden is niet verplicht. 

• Kleedkamers en douches blijven dicht.  

Buitenterrassen sportlocaties  

• Buitenterrassen mogen open voor de sporters. Hier gelden dezelfde regels als voor 

de gewone horecaterrassen (zie ook bijlage). Maximaal 50 personen, twee personen 

per tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar), 1,5 meter ruimte, vaste zitplaats verplicht en 

aanwezigheid registreren en openingstijden van 06.00 – 20.00 uur. 



 
 

 
 
Informatie 
 
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, 
verwijzen we u naar de volgende websites 
 
 •    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-
leven/sport 
 
LET OP! De informatie op deze pagina van de overheidswebsite wordt aangepast nadat 
maandag 17 mei het kabinet de definitieve verruiming per 19 mei heeft bevestigd. Op de 
nieuwspagina vindt u de aangekondigde verruimingen. 
 
•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden: 
https://nocnsf.nl/sportprotocol 
 
 
 

https://sportengemeenten.us14.list-manage.com/track/click?u=1cc322df9dec8afb376954ebd&id=a72e3712a9&e=78c08af5a1
https://sportengemeenten.us14.list-manage.com/track/click?u=1cc322df9dec8afb376954ebd&id=a72e3712a9&e=78c08af5a1
https://sportengemeenten.us14.list-manage.com/track/click?u=1cc322df9dec8afb376954ebd&id=372e65c35d&e=78c08af5a1

