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Binnen sporten  

Er kan weer beperkt binnen gesport worden. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden.  

 Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief 
personeel. Groepslessen zijn voor meer dan twee personen vanaf 18 jaar en 
ouder niet toegestaan. 

 Het is wel toegestaan dat meerdere groepjes van maximaal 2 personen van 
achttien jaar en ouder in dezelfde ruimte sporten. Zij dienen altijd anderhalve 
meter afstand van elkaar en de instructeurs te houden. Dit mag met een 
maximum van 30 personen per ruimte. Dit is exclusief instructeurs. 

 Een instructeur mag niet meerdere groepjes van 2 mensen tegelijkertijd 
lesgeven. De instructeur mag wel tussen de groepjes rondlopen en dient 
daarbij altijd anderhalve meter afstand houden. 

 Kleedkamers (m.u.v. zwembaden) en douches zijn gesloten. Alle sauna’s zijn 
momenteel gesloten. Dit geldt dus ook voor sauna’s op sportlocaties.  

 Binnen moet een mondkapje worden gedragen door personen van 13 jaar en 
ouder. Maar deze mag af tijdens het sporten voor zover het dragen van een 
mondkapje de beoefening van de sport belemmert.  

 Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.  

Binnenzwembaden zijn alleen voor sportbeoefening open. Er mag dus bijvoorbeeld 

geen gebruik gemaakt worden van glijbanen.  

Voorwaarden voor kinderen tot en met 17 jaar  

 Er gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.  
 Wedstrijden zijn toegestaan. Maar alleen met teams van de eigen club. Hierbij 

mag geen publiek aanwezig zijn.  

Voorwaarden voor volwassenen vanaf 18 jaar  

 Individuele sportbeoefening is toegestaan. Of in groepsverband met maximaal 
2 personen. Dit is exclusief instructeur.  

 Maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte. 

 Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.  

Buiten sporten   

Iedereen mag buiten sporten. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn afhankelijk 

van de leeftijd van de sporter.  
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Voorwaarden kinderen tot en met 17 jaar 

 Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met 
teams van de eigen club. 

 Er is geen publiek aanwezig. 
 Er wordt geen competitie gespeeld. 
 Zij hoeven onderling geen 1,5 meter te bewaren. 

Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar  

 Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen buiten overal in 
groepsverband sporten. 

 Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. 
 Zij mogen wedstrijden spelen met teams van de eigen club. 

 Er is geen publiek aanwezig. 

Voorwaarden voor volwassenen vanaf 27 jaar 

 Volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten.  
 Dit mag met maximaal 30 personen.  
 Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.  
 Kleedkamers en douches van sportlocaties zijn gesloten. Buitenterrassen 

open. 
 Alle sauna’s zijn momenteel gesloten. Dit geldt dus ook voor sauna’s op 

sportlocaties.  

 Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. 

Topsporters 

Topsporters kunnen trainen en wedstrijden spelen als: 

 ze uitkomen in topsportcompetities; 

 het trainingen en wedstrijden zijn van instellingen voor topsport. 

 


