
Coronamaatregelen ingaand per 15 oktober 2020 

Per 15 oktober 2020 zijn in verband met het snel groeiende aantal corona besmettingen de volgende 

maatregelen van kracht: 

In het kort: 
• Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.  
• Volwassenen (18 +) mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 

meter afstand. 
• Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens 

de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging. 
Begeleiders zijn toegestaan. 

• Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten. 
• Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie. 
• Alle wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie gaan door. 
 

Uitgebreid: antwoorden op vragen: 

Zijn andere vormen van sporten toegestaan? 

 Kinderen en jeugd tot 18 jaar die meedoen aan juniorencompetitie mogen nu alleen 

onderling trainingswedstrijdjes spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de 

sportaccommodatie. 

 Boven de 18 jaar en ouder mag alleen individueel of in vast teamverband van maximaal vier 

personen gesport worden op de sportaccommodatie. Een groep van personen moet 

onderling anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen. 

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen ook voor de sport? 

 Voor kinderen en jeugd die in juniorencompetities uitkomt, geldt dit niet.  

 De gezelschapsgrootte van vier personen geldt bij het sporten wel voor senioren vanaf 18 

jaar. Een teamtraining kan alleen plaatsvinden in groepjes van maximaal vier personen met 

inachtneming van anderhalve meter afstand. 

 Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training de sportaccommodatie zo snel 

mogelijk verlaat. 

Zijn er specifieke regels voor de groepen van max vier personen? 

Ja, maar tijdens het sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder: 

 Bij teamsporten voor senioren kan het hele team trainen verdeeld in groepjes van maximaal 

vier personen;  

 in die groep van maximaal vier personen moet men anderhalve meter afstand houden ten 

opzichte van elkaar; 

 het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort; 

 voor binnen geldt dat er maximaal dertig personen per afzonderlijke ruimte aanwezig mogen 

zijn, inclusief trainer/begeleider; 

 voor buiten gelden geen maximum aantallen; de anderhalve meter in combinatie met de 

grootte van het sportoppervlak is hierin leidend; 

 kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van 

vier en maximaal dertig personen; 



 wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen 

sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 

jaar de anderhalve meter en groepjes van vier personen; 

 de trainer/begeleider telt binnen niet mee bij maximum aantal van vier personen, wel bij het 

totale aantal van dertig personen; 

 voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een maximum 

van vier personen, inclusief begeleider/trainer. 

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken? 

 Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, 

zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer 

toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. 

Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie? 

 Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje 

te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. 

 Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 

Mogen sporters die klaar zijn met hun training of wedstrijd blijven kijken naar een andere training 

of wedstrijd? 

 Nee. Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden gezien als toeschouwers. Zij 

dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten. 

Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassen en/of gebruik van het 

toilet? 

 De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit 

om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt. 

 Toiletgebruik is wel toegestaan.  

De sportkantine is gesloten. Voor welke (niet horeca) activiteiten kunnen we de sportkantine wel 

gebruiken? 

 Er is dringend geadviseerd om de sportkantine zoveel mogelijk niet te gebruiken. Met 

uitzonderingen voor: wedstrijdsecretariaat, bestuurskamer, operationeel commissie overleg. 

 

 

 


