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Beste allemaal, 

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 3 november hierbij een aantal aanvullende 
regels en aanpassingen op het huidige protocol.  

We vragen wederom iedereen zich strikt te houden aan deze regels. We zien dat het een uitdaging is 
en blijft om dit strak op te volgen. Veiligheid en gezondheid staan voorop. Sporten is belangrijk, maar 
dat kunnen wij alleen samen doen als iedereen de regels volgt en respecteert. Daarom wederom een 
beroep op iedereen om elkaar te helpen bij de opvolging en aan te spreken waar nodig.  

De volgende maatregelen gelden nu voor sport. 
 
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet medisch mondkapje te dragen 
in voor publiek toegankelijke binnenruimtes (Ter Aa). Bij normale sportbeoefening hoeft het 
mondkapje niet gedragen te worden. 

18 jaar en ouder (ook voor de leeftijden 18 jaar en ouder die meespelen in teams waar ze jonger 
zijn dan 18 jaar) 

• Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij 
houden onderling 1,5 meter afstand. 

• Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). 
En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes 
naast elkaar sporten als:  

o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 
o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; 
o zij niet mengen. 

• Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). 
Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:  

o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 
o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; 
o zij niet mengen. 

Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te 
houden. De Technische Commissie zal op basis van de geldende regels het trainprogramma inrichten. 

• Er worden geen wedstrijden gespeeld. 

Leeftijden 17 jaar en jonger. 

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter 
afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. Kinderen met klachten blijven thuis. 

• Publiek bij sport is niet toegestaan. 
• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. 
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