
Beste verenigingen en sportclubs, 
  
Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de 
goede weg, maar het gaat nog te langzaam. Zo luidde de boodschap van premier Rutte en minister 
De Jonge tijdens de persconferentie van gisteravond. Daarom is besloten dat er strengere 
maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen sneller daalt. 
  
Gevolgen verzwaring maatregelen voor sport: 
Drie van de extra strengere maatregelen hebben betrekking op sport. De nieuwe maatregelen zijn: 

•         Maximaal 2 volwassen personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 
meter afstand. 
•         Groepslessen zijn verboden. 
•         Zwembaden zijn gesloten. 

  
Deze maatregelen gaan in vanaf vandaag 22.00 uur tot en met woensdag 18 november. 
  
Alle maatregelen op een rij 
De volgende maatregelen gelden nu voor sport: 

•         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 30 personen per zelfstandige ruimte met 
dus een maximum van 2 personen per groepje. 
•         Groepslessen zijn verboden. 
•         Zwembaden zijn gesloten. 

  
Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te 
houden. 
  

•         Er worden geen wedstrijden gespeeld. 
•         Voor topsporters gelden uitzonderingen. 
•         Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 
meter afstand te houden. Sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van 
eigen club is toegestaan. Kinderen met klachten blijven thuis. 
•         Publiek bij sport is niet toegestaan. 
•         Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. 

  
Tot slot 
Wij begrijpen dat met deze aanvullende maatregelen uw bedrijf of vereniging hard wordt getroffen. Wij 
hopen dat met een verzwaring van de gedeeltelijke lockdown het aantal besmettingen sneller gaat 
dalen waardoor op langere termijn weer meer mogelijk is, ook voor de sportbranche. Wij wensen u 
veel sterkte en succes. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. Via onderstaande gegevens kunt u met 
mij contact opnemen maar dat mag ook met mijn collega Emma Hofman (beleidsadviseur 
Gezondheid en Sport), zij is vanaf 9 november a.s. weer aanwezig. 
  

 


