
Bijlage 1: Coronamaatregelen sportsector 2021           richtlijnen Veiligheidsregio 

 

Samenvatting:  
 Onderstaand overzicht is opgebouwd uit de AOV-rapportages / richtlijnen Veiligheidsregio van het eerste half jaar van 2021 

 Q2 2021 betreft de maanden april, mei en juni (groen gearceerde cellen) 

 Ten aanzien van het buitensporten kon  

o de doelgroep t/m 26 jaar de gehele periode in grotere groepen en in teamverband trainen.  

o de doelgroep vanaf 27 jaar t/m half mei met een groepsgrootte van 4 personen trainen; in de periode half mei t/m juni was een groepsgrootte van 30 
personen mogelijk 

 Ten aanzien van het binnensporten kon er pas vanaf half mei weer gesport worden; voor alle leeftijden. 

 Vanaf begin juni kon er ook weer gebruik gemaakt worden van de horecafunctie, zij het onder voorwaarden. 

22 december 2020  Op basis van artikel 6.2 Trm geldt voor jongeren tot en met 17 jaar dat ze in grotere groepen en in teamverband mogen buitensporten, 

ook onder begeleiding van een trainer. 

 Het is mogelijk om in meerdere groepen van 2 buiten te trainen. 

 Toiletten mogen open blijven. De horecafunctie moet gesloten zijn 

 Publiek bij sport, zowel trainingen als wedstrijden, is niet toegestaan 

13 januari 2021  Op basis van artikel 6.2 Trm geldt voor jongeren tot en met 17 jaar dat ze in grotere groepen en in teamverband mogen buitensporten, 

ook onder begeleiding van een trainer. 
 Het is mogelijk om in meerdere groepen van 2 buiten te trainen. 

 Toiletten mogen open blijven. De horecafunctie moet gesloten zijn 

 Publiek bij sport, zowel trainingen als wedstrijden, is niet toegestaan 

10 februari 2021  Op basis van artikel 6.2 Trm geldt voor jongeren tot en met 17 jaar dat ze in grotere groepen en in teamverband mogen buitensporten, 

ook onder begeleiding van een trainer. 

 Het is mogelijk om in meerdere groepen van 2 buiten te trainen. 

 Toiletten mogen open blijven. De horecafunctie moet gesloten zijn 

 Publiek bij sport, zowel trainingen als wedstrijden, is niet toegestaan 

25 februari 2021  Jongeren tot en met 26 jaar mogen op een sportaccommodatie in grotere groepen en in teamverband buitensporten, ook onder 

begeleiding van een trainer. 
 Vanaf 27 jaar is het mogelijk om in meerdere groepen van 2 buiten te trainen. 

 Toiletten mogen open blijven. De horecafunctie moet gesloten zijn 

 Publiek bij sport, zowel trainingen als wedstrijden, is niet toegestaan 

3 maart 2021  Jongeren tot en met 26 jaar mogen op een sportaccommodatie in grotere groepen en in teamverband buitensporten, ook onder 

begeleiding van een trainer. 

 Vanaf 27 jaar is het mogelijk om in meerdere groepen van 4 buiten te trainen. 

 Toiletten mogen open blijven. De horecafunctie moet gesloten zijn 

 Publiek bij sport, zowel trainingen als wedstrijden, is niet toegestaan 

 Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. Ouders mogen wel helpen met 

omkleden, maar niet blijven kijken tijdens de zwemles. Kleedkamers en toiletten zijn open, douches blijven gesloten. 

25 maart 2021  Jongeren tot en met 26 jaar mogen op een sportaccommodatie in grotere groepen en in teamverband buitensporten, ook onder 

begeleiding van een trainer. 



 Vanaf 27 jaar is het mogelijk om in meerdere groepen van 4 buiten te trainen. 

 Toiletten mogen open blijven. De horecafunctie moet gesloten zijn 

 Publiek bij sport, zowel trainingen als wedstrijden, is niet toegestaan 

 Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. Ouders mogen wel helpen met 

omkleden, maar niet blijven kijken tijdens de zwemles. Kleedkamers en toiletten zijn open, douches blijven gesloten. 

1 april 2021  Jongeren tot en met 26 jaar mogen op een sportaccommodatie in grotere groepen en in teamverband buitensporten, ook onder 

begeleiding van een trainer. 
 Vanaf 27 jaar is het mogelijk om in meerdere groepen van 4 buiten te trainen. 

 Toiletten mogen open blijven. De horecafunctie moet gesloten zijn 

 Publiek bij sport, zowel trainingen als wedstrijden, is niet toegestaan  

 Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. Ouders mogen wel helpen met 

omkleden, maar niet blijven kijken tijdens de zwemles. Kleedkamers en toiletten zijn open, douches blijven gesloten. 

29 april 2021  Jongeren tot en met 26 jaar mogen op een sportaccommodatie in grotere groepen en in teamverband buitensporten, ook onder 

begeleiding van een trainer. 

 Vanaf 27 jaar is het mogelijk om in meerdere groepen van 4 buiten te trainen. 

 Toiletten mogen open blijven. De horecafunctie moet gesloten zijn 

 Publiek bij sport, zowel trainingen als wedstrijden, is niet toegestaan  

 Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. Ouders mogen wel helpen met 

omkleden, maar niet blijven kijken tijdens de zwemles. Kleedkamers en toiletten zijn open, douches blijven gesloten. 

19 mei 2021  Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, mogen weer open onder voorwaarden zoals bijvoorbeeld 

o Maximaal 30 personen per ruimte 

o Groepslessen met meer dan 2 personen zijn niet toegestaan, uitgezonderd voor kinderen t/m 17 jaar; 

 Buiten sporten in groepen is ook weer toegestaan:  

o Voor personen boven de 27 jaar mag dit met maximaal 30 personen. De uitzondering is enkel gericht op de beoefening van sport 
en niet voor andere activiteiten;  

o Voor personen onder de 27 jaar blijven de regels hetzelfde. Zij mogen buiten sporten in grotere groepen en zonder 1,5 meter 
afstand te houden;  

 Toiletten mogen open blijven. De horecafunctie moet gesloten zijn 

 Publiek bij sport, zowel trainingen als wedstrijden, is niet toegestaan  

 

5 juni 2021  Iedereen mag binnen en buiten sporten in groepen onder de volgende voorwaarden:  

o Een groep bestaat uit maximum 50 personen (exclusief personeel);  
o 1,5 meter afstand houden is niet nodig als dit de sportbeoefening in de weg staat. Bijvoorbeeld bij contactsporten zoals judo en 

boksen;  
o Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan;  

o Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel 

toegestaan;  
o Personen (13 jaar en ouder) dragen binnen een mondkapje. Deze mag af tijdens het sporten;  

o Toeschouwers zijn nog niet toegestaan. Een uitzondering geldt voor topsportwedstijden (max. 50 toeschouwers met een zitplaats 
of 100% capaciteit op 1,5 meter afstand bij gebruik toegangstesten);  

o Kleedkamers, douches en sauna’s mogen open;  

o Sportkantines mogen open onder de voorwaarden die voor de horeca gelden. 
 



19 juni 2021  Iedereen mag binnen en buiten sporten in groepen onder de volgende voorwaarden:  

o Een groep bestaat uit maximum 50 personen (exclusief personeel);  

o 1,5 meter afstand houden is niet nodig als dit de sportbeoefening in de weg staat. Bijvoorbeeld bij contactsporten zoals judo en 
boksen;  

o Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan;  

o Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel 
toegestaan;  

o Personen (13 jaar en ouder) dragen binnen een mondkapje. Deze mag af tijdens het sporten;  
o Toeschouwers zijn nog niet toegestaan. Een uitzondering geldt voor topsportwedstijden (max. 50 toeschouwers met een zitplaats 

of 100% capaciteit op 1,5 meter afstand bij gebruik toegangstesten);  
o Kleedkamers, douches en sauna’s mogen open;  

o Sportkantines mogen open onder de voorwaarden die voor de horeca gelden. 

26 juni 2021  Voor sporten binnen en buiten gelden de volgende voorwaarden:  

o Wedstrijden zijn weer toegestaan. Ook met publiek;  
o 100 procent van de capaciteit op 1,5 meter afstand is de norm;  

o Zowel sporters als het publiek houden 1,5 meter afstand van elkaar;  

o 1,5 meter afstand houden is niet nodig wanneer dit de sportbeoefening in de weg staat;  
o Met het gebruik van toegangsbewijzen is bij professionele sportwedstrijden voor het publiek 1,5 meter afstand houden niet nodig;  

o Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;  
o Voor sportkantines gelden de regels voor horeca.  

 Vanaf Q3 2021 weer zo goed als reguliere openstelling – met enkele coronaregels zoals 1,5 m afstand, gebruik van mondkapjes en/of coronabewijs. 

 


