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Q & A Corona-maatregelen _ laatst bijgewerkt 16 oktober 2020 

 
Hieronder staan alle vragen en antwoorden vermeld op vragen die lokaal zijn binnengekomen. Dit 
zijn mogelijk niet alle vragen die er leven.  
 

Andere informatiebronnen 
Staat een antwoord op uw vraag hier niet bij?  Op onderstaande sites staat informatie die mogelijk 

voor u relevant is 

 NOC*NSF  

 VSG 

 Rijksoverheid  

 Koninklijke Horeca Nederland  

 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Kennemerland  

 
Algemene toelichting noodverordening, onderdeel sport 

 
Vragen en antwoorden 
 

Binnensport, buitensport en gebruik van sportaccommodaties 
• Er worden geen wedstrijden gespeeld. 

• Bij sportactiviteiten en sportwedstrijden mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.  

• Maximaal 4 personen mogen samen sporten. 

• Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief 
trainer). Iedereen in het groepje houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Er is een maximum van 

30 personen per zelfstandige ruimte. Een ruimte die met schotten of schermen in twee of 
meer delen is verdeeld is nog steeds één ruimte. Dus afschermen levert geen zelfstandige 
ruimte op. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter 
tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet 

mengen. Daarbij moeten de bezoekersstromen van en naar verschillende zelfstandige 
ruimten gescheiden zijn. 

• Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief 
trainer). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen 
de groepjes zit en de buitenruimte dat toelaat. Er moet een duidelijke afbakening zijn tussen 

de groepjes en zij mogen niet mengen. 

• Groepsvorming is verboden. Groepsvorming het zich op een bepaalde plaats ophouden in 

groepsverband met meer dan 4 personen. Een groepsverband is een aantal min of meer 
bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of 
omstandigheid waardoor die personen bij elkaar zijn, terwijl er feitelijk een mogelijkheid is 
uit elkaar te gaan. Het verbod op groepsvorming richt zich tot een ieder die onderdeel is van 
de groep. Het verbod is dus niet gericht op het organiseren van een groepsverband.  

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://cdn.khn.nl/media/Corona/Documenten/Protocol/khn-protocol-horeca-versie-10-augustus-DEF.pdf
https://www.vrk.nl/nl-NL/Nieuws/2020/03/31/Update-coronavirus
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• Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in 

teamverband sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Er 
wordt geen competitie gespeeld.  

• Sportkantines zijn gesloten.  
• Douches en kleedkamers bij sportaccommodaties zijn gesloten. Dit verbod geldt niet voor 

kleedkamers bij onderwijsinstellingen (gedurende onderwijs tijd) en zwemgelegenheden. 
Daar moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden.  

 
Antwoorden op specifieke vragen 

 
Indien mogelijk een snelle update van protocollen. 

 Hier wordt hard aangewerkt. Een en ander is ook afhankelijk van de richtlijnen van 
sportbonden en de interpretatie van de noodverordening. Het is uitdrukkelijk niet de 
bedoeling de randen van de regels op te zoeken. Het gaat er om dat de hoeveelheid 
reisbewegingen beperkt wordt en daarmee het aantal nieuwe besmetting wordt 
teruggedrongen. 

 
Wat doen we met aquarobic, valt dit ook onder de groep met max. grootte van 4 personen, lijkt me 
niet te bekostigen in het zwembad? 

 Een zwembad is een binnensportlocatie. SRO hanteert hier eenn maximum van 30 personen 
(exclusief personeel) per zelfstandige ruimte (bassin). Er geldt een maximum van 4 personen 
per groepje, die minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes 
naast elkaar sporten. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze 
groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. Daarbij 
moeten de bezoekersstromen van en naar eventuele verschillende zelfstandige ruimten 
gescheiden zijn. Het verbod van dertig personen geldt voor volwassenen. Kinderen tot en 
met 17 jaar zijn uitgezonderd. 

 SRO, de exploitant van de zwembaden, onderzoekt op dit moment de verder mogelijkheden 
voor de zwembaden in het kader van nieuwe en verscherpte corona maatregelen. 

 
Je mag met maximaal 4 personen sporten. Maar onze leden komen allemaal individueel, in onze 
gehuurde uren, banen zwemmen in het Boerhaavebad. Mag dat wel? 

 Een zwembad is een binnensportlocatie. SRO hanteert hier eenn maximum van 30 personen 
(exclusief personeel) per zelfstandige ruimte (bassin). Er geldt een maximum van 4 personen 
per groepje, die minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes 
naast elkaar sporten. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze 
groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. Daarbij 
moeten de bezoekersstromen van en naar eventuele verschillende zelfstandige ruimten 
gescheiden zijn. Het verbod van dertig personen geldt voor volwassenen. Kinderen tot en 
met 17 jaar zijn uitgezonderd. 

 SRO, de exploitant van de zwembaden, onderzoekt op dit moment de verder mogelijkheden 
voor de zwembaden in het kader van nieuwe en verscherpte corona maatregelen. 

 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de randen van de regels op te zoeken. Het gaat er om 
dat de hoeveelheid reisbewegingen beperkt wordt en daarmee het aantal nieuwe 
besmetting wordt teruggedrongen. 

 
Mogen ouders/begeleiders van kinderen/volwassenen met een verstandelijke (en/ of  lichamelijke) 
beperking mee het park op en blijven tijdens de sportactiviteit? 

 Volgens art. 2.1a lid 2 uitzondering h van de noodverordening vallen zorgbegeleiders of vaste 
mantelzorgers en de personenen die zij begeleiden niet onder het verbod op samenscholing 
van maximaal 4 personen. 
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Wanneer houdt een groep op een groep te zijn? Als je gaat wandelen met 4 personen, hoeveel 
ruimte moet er dan tussen de volgende groep van 4 personen zitten totdat dit niet wordt gezien als 
een groep van 8? Is de groep van 4 personen op een sportaccommodatie gemaximeerd tot 1 
sportveld? 

 Er is een verbod op groepsvorming. Groepsvorming is het zich op een bepaalde plaats 
ophouden in groepsverband met meer dan 4 personen. Een groepsverband is een aantal min 
of meer bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of 
omstandigheid waardoor die personen bij elkaar zijn, terwijl er feitelijk een mogelijkheid is 
uit elkaar te gaan. Het verbod op groepsvorming richt zich tot een ieder die onderdeel is van 
de groep. Het verbod is dus niet gericht op het organiseren van een groepsverband.  

 Buiten sporten: 
Er geldt een maximum van 4 personen per groepje, die minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar 
houden. Er mogen meerdere groepjes naast elkaar sporten/bewegen. Er is een duidelijke 
afbakening van de verschillende groepjes en deze groepjes mogen onderling niet mengen en 
houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. Aantallen zijn exclusief personeel. Kinderen tot en 
met 17 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Hoe worden groepen gedefinieerd? Max 30 personen binnen incl kinderen, groep van max 4. Hoe 
moeten we dit in de praktijk zien? 

 Er is een verbod op groepsvorming. Dat is het zich op een bepaalde plaats ophouden in 
groepsverband met meer dan 4 personen. Een groepsverband is een aantal min of meer 
bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of 
omstandigheid waardoor die personen bij elkaar zijn, terwijl er feitelijk een mogelijkheid is 
uit elkaar te gaan. Het verbod op groepsvorming richt zich tot een ieder die onderdeel is van 
de groep. Het verbod is dus niet gericht op het organiseren van een groepsverband. 

 Binnensportlocaties zijn afgebakende ruimten. Er geldt dan een maximum van 30 personen 
per zelfstandige ruimte (zaal, sportveld). Een ruimte die met met schotten of schermen in 
twee of meer delen is verdeeld is nog steeds één ruimte. Er geldt een maximum van 4 
personen per groepje, die minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen 
meerdere groepjes naast elkaar sporten. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende 
groepjes en deze groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand 
tot elkaar. Daarbij moeten de bezoekersstromen van en naar eventuele verschillende 
zelfstandige ruimten gescheiden zijn. Het verbod van dertig personen geldt zowel voor 
kinderen als volwassenen. Voor de overige regels zijn kinderen tot en met 17 jaar 
uitgezonderd. 

 Voor buitensporten geldt er een maximum van 4 personen per groepje, die minimaal 1,5 
meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes naast elkaar 
sporten/bewegen. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze 
groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. 
Aantallen zijn exclusief personeel. Kinderen tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd. 

 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de randen van de regels op te zoeken. Het gaat er om 
dat de hoeveelheid reisbewegingen beperkt wordt en daarmee het aantal nieuwe 
besmetting wordt teruggedronegn. 

 
Hoe wordt sport omschreven? Is sport ook een beweegactiviteit in de wijk (bijv. op een Cruyff Court 

 Ja, een beweegactiviteit is ook sport.Voor buitensporten geldt er een maximum van 4 
personen per groepje, die minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen 
meerdere groepjes naast elkaar sporten/bewegen. Er is een duidelijke afbakening van de 
verschillende groepjes en deze groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 
meter afstand tot elkaar. Aantallen zijn exclusief personeel. Kinderen tot en met 17 jaar zijn 
uitgezonderd. 
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 Er is een verbod op groepsvorming. Dat is het zich op een bepaalde plaats ophouden in 
groepsverband met meer dan 4 personen. Een groepsverband is een aantal min of meer 
bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of 
omstandigheid waardoor die personen bij elkaar zijn, terwijl er feitelijk een mogelijkheid is 
uit elkaar te gaan. Het verbod op groepsvorming richt zich tot een ieder die onderdeel is van 
de groep. Het verbod is dus niet gericht op het organiseren van een groepsverband. 

 
Op rijksoverheid.nl staat (sport en spel): "Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5m 
kunnen zijn toegestaan. Max 4 mogen samen sporten..." Er staat ook: "Voor groepslessen bij 
individuele sporten geldt een max van 30 pers..."  Deze blijven natuurlijk ook op 1,5m afstand. Mag ik 
dus groepslessen in mijn zaal verzorgen, waarbij iedereen op anderhalve meter in zijn vak blijft? Dus 
de groepsgrootte aanpassen aan mijn zaal, met onderling 1,5m afstand, maar dus wel met meer dan 
4 pers.?   

 Voor een binnensportlocatie geldt een maximum van 30 personen (exclusief peroneel) per 
zelfstandige ruimte (zaal). Een ruimte of veld die met met schotten of schermen in twee of 
meer delen is verdeeld is nog steeds één ruimte. Er geldt een maximum van 4 personen per 
groepje, die minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes 
naast elkaar sporten. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze 
groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. Daarbij 
moeten de bezoekersstromen van en naar eventuele verschillende zelfstandige ruimten 
gescheiden zijn. Het verbod van dertig personen geldt zowel voor kinderen als volwassenen. 
Voor de overige regels zijn kinderen tot en met 17 jaar uitgezonderd. 

 
Mag je met een groep van 25 man met in acht neming van de 1,5 meter bootcampen? 

 Zie vorige antwoorden 
 
De regel 4 personen max buiten sporten; per veld? Per half veld? En geldt dit ook voor individuele 
sporten? 

 Er is een verbod op groepsvorming. Dat is het zich op een bepaalde plaats ophouden in 
groepsverband met meer dan 4 personen. Een groepsverband is een aantal min of meer 
bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of 
omstandigheid waardoor die personen bij elkaar zijn, terwijl er feitelijk een mogelijkheid is 
uit elkaar te gaan. Het verbod op groepsvorming richt zich tot een ieder die onderdeel is van 
de groep. Het verbod is dus niet gericht op het organiseren van een groepsverband.  

 Binnensportlocaties zijn afgebakende ruimten. Er geldt dan een maximum van 30 personen 
per zelfstandige ruimte (zaal, sportveld). Een ruimte die met met schotten of schermen in 
twee of meer delen is verdeeld is nog steeds één ruimte. Er geldt een maximum van 4 
personen per groepje, die minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen 
meerdere groepjes naast elkaar sporten. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende 
groepjes en deze groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand 
tot elkaar. Daarbij moeten de bezoekersstromen van en naar eventuele verschillende 
zelfstandige ruimten gescheiden zijn. Het verbod van dertig personen geldt zowel voor 
kinderen als volwassenen. Voor de overige regels zijn kinderen tot en met 17 jaar 
uitgezonderd. 

 Voor buitensporten geldt er een maximum van 4 personen per groepje, die minimaal 1,5 
meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes naast elkaar 
sporten/bewegen. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze 
groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. 
Aantallen zijn exclusief personeel. Kinderen tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd. 
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Hoeveel deelnemers per les toegestaan? Is dit voor elke  vorm van beweging hetzelfde ? Ook de yin 
en restorative  stil lig lessen ? 

 Zie vorige antwoorden 
 
Is take-away mogelijk? 

 Volgens de noodverordening moeten eet- en drinkgelegenheden, waar eten en drinken kan 
worden afgehaald voor gebruik elders dan ter plaatse, om 01.00 uur sluiten. Hierbij valt 
onder eet- en drinkgelegenheden ook coffeeshops, sportkantines, shishalounges, alsook eet- 
en drinkgelegenheden in bioscopen, casino's, speelhallen, theaters, studentenverenigingen 
en stripclubs. De regels met betrekking tot de maximale groepsgrootte en onderlinge afstand 
gelden hierbij ook, evenals het waarborgen van een duidelijke scheiding van bezoeker 
stromen. 

 
Hoe kunnen we omgaan met de 2 regels; max 30 personen binnen vs 4 personen. Voorbeeld mag er 
met meer dan 4 personen binnen jeu de boules gespeeld worden? 

 Er is een verbod op groepsvorming. Dat is het zich op een bepaalde plaats ophouden in 
groepsverband met meer dan 4 personen. Een groepsverband is een aantal min of meer 
bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of 
omstandigheid waardoor die personen bij elkaar zijn, terwijl er feitelijk een mogelijkheid is 
uit elkaar te gaan. Het verbod op groepsvorming richt zich tot een ieder die onderdeel is van 
de groep. Het verbod is dus niet gericht op het organiseren van een groepsverband. 

 Binnensportlocaties zijn afgebakende ruimten. Er geldt dan een maximum van 30 personen 
per zelfstandige ruimte (zaal, sportveld). Een ruimte die met met schotten of schermen in 
twee of meer delen is verdeeld is nog steeds één ruimte. Er geldt een maximum van 4 
personen per groepje, die minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen 
meerdere groepjes naast elkaar sporten. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende 
groepjes en deze groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand 
tot elkaar. Daarbij moeten de bezoekersstromen van en naar eventuele verschillende 
zelfstandige ruimten gescheiden zijn. Het verbod van dertig personen geldt zowel voor 
kinderen als volwassenen. Voor de overige regels zijn kinderen tot en met 17 jaar 
uitgezonderd. 

 Voor buitensporten geldt er een maximum van 4 personen per groepje, die minimaal 1,5 
meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes naast elkaar 
sporten/bewegen. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze 
groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. 
Aantallen zijn exclusief personeel. Kinderen tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Algemeen: 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de randen van de regels op te zoeken. Het gaat er om dat de 
hoeveelheid reisbewegingen beperkt wordt en daarmee het aantal nieuwe besmetting wordt 
teruggedrongen. 
 
Mogen wij wel met 8 personen, op 1,5 meter afstand van elkaar, een bestuursvergadering houden in 
onze grote clubhuis? 

 Nee, alle sportkantines, kleedmakers en douches zijn gesloten. 
 
Er is gezegd dat de kleedkamers gesloten moeten zijn, hoe doen we dat met trainingen en 
zwemlessen. In een zwembad lijkt het me van belang dat ze wel open zijn. 

 Kleedkamers in zwemaccommodaties zijn uitgezonderd, die mogen open blijven. 
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Moeten sauna kleedkamers worden gesloten? 

 Ja, alle kleedkamers en douches binnen de sportcomplexen zijn gesloten. 
 
Moeten de kleedkamers voor jeugdlessen ook worden gesloten? 

 Ja, alle kleedkamers en douches binnen de sportcomplexen zijn gesloten. 
 
Mag ik de kleedkamer voor kinderen t/m 12 jaar wel openhouden? Mag ik de kleedkamer voor 
jongeren t/m 18 jaar openhouden?   

 Nee, alle kleedkamers en douches binnen de sportcomplexen zijn gesloten. 
 
Is het een probleem als wij met 10 personen in onze biljartruimte doorgaan met biljarten? Uiteraard 
met in achtnemend van de 1,5 meter afstand regel en de extra ventilatie die in de ruimte is 
aangebracht. 

 Voor binnensportlocaties geldt een maximum van 30 personen (exclusief personeel) per 
zelfstandige ruimte (veld). Een ruimte die met met schotten of schermen in twee of meer 
delen is verdeeld is nog steeds één ruimte. Er geldt een maximum van 4 personen per 
groepje, die minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes 
naast elkaar sporten. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze 
groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. Daarbij 
moeten de bezoekersstromen van en naar eventuele verschillende zelfstandige ruimten 
gescheiden zijn. Het verbod van dertig personen geldt zowel voor kinderen als volwassenen. 
Voor de overige regels zijn kinderen tot en met 17 jaar uitgezonderd. 

 
Onderwaterhockey vind onder water plaats. Mag dat wel doorgaan? 

 Een zwembad is een binnensportlocatie. SRO hanteert dan een maximum van 30 personen 
(exclusief personeel) per zelfstandige ruimte (bassin). Een ruimte die met met schotten of 
schermen in twee of meer delen is verdeeld is nog steeds één ruimte. Er geldt een maximum 
van 4 personen per groepje, die minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen 
meerdere groepjes naast elkaar sporten. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende 
groepjes en deze groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand 
tot elkaar. Daarbij moeten de bezoekersstromen van en naar eventuele verschillende 
zelfstandige ruimten gescheiden zijn. Het verbod van dertig personen geldt zowel voor 
kinderen als volwassenen. Voor de overige regels zijn kinderen tot en met 17 jaar 
uitgezonderd. 

 SRO, de exploitant van de zwembaden, onderzoekt op dit moment de verdere mogelijkheden 
voor de zwembaden in het kader van nieuwe en verscherpte corona maatregelen. 

 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de randen van de regels op te zoeken. Het gaat er om 
dat de hoeveelheid reisbewegingen beperkt wordt en daarmee het aantal nieuwe 
besmetting wordt teruggedrongen. 

 
Via voetbal.nl krijgen we te horen dat iedereen van 18 jaar en ouder mag sporten in groepjes van 
maximaal 4 personen. Mag dit van de veiligheidsregio ook? 

 Voor buitensporten geldt er een maximum van 4 personen per groepje, die minimaal 1,5 
meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes naast elkaar 
sporten/bewegen. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze 
groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. 
Aantallen zijn exclusief personeel. Kinderen tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd. 

 Er is een verbod op groepsvorming. Dat is het zich op een bepaalde plaats ophouden in 
groepsverband met meer dan 4 personen. Een groepsverband is een aantal min of meer 
bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of 
omstandigheid waardoor die personen bij elkaar zijn, terwijl er feitelijk een mogelijkheid is 



V 0.17 HLM 

uit elkaar te gaan. Het verbod op groepsvorming richt zich tot een ieder die onderdeel is van 
de groep. Het verbod is dus niet gericht op het organiseren van een groepsverband.  

 
Onze hal is toereikend om 60personen individueel te laten sporten (net zoals bij badminton) met 
inachtneming van de 1,5meter-afstand.  Betekent dit bij een maximale groepsgrootte van 30 spelers, 
dat we eigen leden moeten weigeren? 

 Voor binnensportlocaties geldt een maximum van 30 personen (exclusief personeel) per 
zelfstandige ruimte (veld). Een ruimte die met met schotten of schermen in twee of meer 
delen is verdeeld is nog steeds één ruimte. Er geldt een maximum van 4 personen per 
groepje, die minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes 
naast elkaar sporten. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze 
groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. Daarbij 
moeten de bezoekersstromen van en naar eventuele verschillende zelfstandige ruimten 
gescheiden zijn. Het verbod van dertig personen geldt zowel voor kinderen als volwassenen. 
Voor de overige regels zijn kinderen tot en met 17 jaar uitgezonderd. 

 U zult met uw leden dus afspraken moeten maken wie wanneer mag sporten. 
 
Mag er gesquasht worden? 

 Voor binnensportlocaties geldt een maximum van 30 personen (exclusief personeel) per 
zelfstandige ruimte (veld). Een ruimte die met schotten of schermen in twee of meer delen is 
verdeeld is nog steeds één ruimte. Er geldt een maximum van 4 personen per groepje, die 
minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes naast elkaar 
sporten. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze groepjes 
mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. Daarbij moeten 
de bezoekersstromen van en naar eventuele verschillende zelfstandige ruimten gescheiden 
zijn. Het verbod van dertig personen geldt zowel voor kinderen als volwassenen. Voor de 
overige regels zijn kinderen tot en met 17 jaar uitgezonderd. 

 
Mag je nu nog wel/niet dubbelen? Rutte hoorde ik 'neen' zeggen, maar op de NOS app staat dat met 
vier op een baan wel mag. 

 Voor buitensporten geldt er een maximum van 4 personen per groepje, die minimaal 1,5 
meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes naast elkaar 
sporten/bewegen. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze 
groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. 
Aantallen zijn exclusief personeel. Kinderen tot en met 17 zijn uitgezonderd. 

 Er is een verbod op groepsvorming. Dat is het zich op een bepaalde plaats ophouden in 
groepsverband met meer dan 4 personen. Een groepsverband is een aantal min of meer 
bijeen horende personen, waarbij kennelijk sprake is van een zekere samenhang of 
omstandigheid waardoor die personen bij elkaar zijn, terwijl er feitelijk een mogelijkheid is 
uit elkaar te gaan. Het verbod op groepsvorming richt zich tot een ieder die onderdeel is van 
de groep. Het verbod is dus niet gericht op het organiseren van een groepsverband.  

 
Algemeen: 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de randen van de regels op te zoeken. Het gaat er om dat de 
hoeveelheid reisbewegingen beperkt wordt en daarmee het aantal nieuwe besmetting wordt 
teruggedrongen. 
 
 
 
 



V 0.17 HLM 

Kinderen tot 18 mogen nog wel gewoon trainen. Mag er in plaats van de wedstrijd op zaterdag ook 
op die dag getraind worden of een onderling trainingspartijtje worden gespeeld? Volgens 
rijksoverheid.nl wel.  Heeft de veiligheidsregio hetzelfde beleid? 

 Voor buitensporten geldt er een maximum van 4 personen per groepje, die minimaal 1,5 
meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes naast elkaar 
sporten/bewegen. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze 
groepjes mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. 
Aantallen zijn exclusief personeel. Kinderen tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd. 

 Concreet kan er dus op zaterdag getraind worden of een onderlinge wedstrijd gespeeld 
worden. 

 
Ik geef yoga lessen (lage intensiteit). Per les zijn er 10 personen aanwezig (met in acht name van de 
regels) . Moeten zij in kleine groepjes van 4 les krijgen of mag ik, omdat het geen teamsport is een 
groepsles geven aan deze 10 personen gelijktijdig ? Het is mogelijk om de groep in meerdere kleine 
groepen van 4 te verdelen . Mag ik ze dan wel gelijktijdig de les laten volgen? 

 Voor binnensportlocaties geldt een maximum van 30 personen (exclusief personeel) per 
zelfstandige ruimte (veld). Een ruimte die met chotten of schermen in twee of meer delen is 
verdeeld is nog steeds één ruimte. Er geldt een maximum van 4 personen per groepje, die 
minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er mogen meerdere groepjes naast elkaar 
sporten. Er is een duidelijke afbakening van de verschillende groepjes en deze groepjes 
mogen onderling niet mengen en houden ook 1,5 meter afstand tot elkaar. Daarbij moeten 
de bezoekersstromen van en naar eventuele verschillende zelfstandige ruimten gescheiden 
zijn. Het verbod van dertig personen geldt zowel voor kinderen als volwassenen. Voor de 
overige regels zijn kinderen tot en met 17 jaar uitgezonderd. 

 
Algemeen: 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de randen van de regels op te zoeken. Het gaat er om dat de 
hoeveelheid reisbewegingen beperkt wordt en daarmee het aantal nieuwe besmetting wordt 
teruggedrongen. 
 

Contact 
Waar kan ik terecht met mijn vragen? 

1. Q&A: 
We hopen dat u in deze Q&A het antwoord op uw vraag vindt. Mocht een vraag of antwoord 
er niet bij staan, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de gemeente of andere 
organisatie.  
 

2. Welke organisatie kan ik benaderen met mijn vragen?  

 Sporten in de openbare ruimte 
U kunt een mail sturen naar antwoord@haarlem.nl. Zet in uw mail duidelijk dat het 
een vraag voor handhaving betreft. Dan komt de vraag snel op de juiste plek. 

 U wilt een gymzaal huren om te sporten: u kunt contact opnemen met 
verhuur.kennemerland@SRO.nl 

 U huurt van de gemeente: vragen over huur en erfpacht kunt u sturen naar 
vastgoed@haarlem.nl 

 U huurt een pand van SRO: vragen over huur van SRO kunt u sturen naar 
Verhuur.Kennemerland@sro.nl 

mailto:antwoord@haarlem.nl
mailto:vastgoed@haarlem.nl
mailto:Verhuur.Kennemerland@sro.nl


V 0.17 HLM 

 U heeft uw plannen gemaakt voor het hervatten van de trainingen en de wedstrijden 
maar heeft vragen over de invoering van de maatregelen. U kunt contact opnemen 
met de GGD via Thzorg@vrk.nl 

 
3. Andere vragen: 

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met SportSupport. SportSupport is bereikbaar 
via 023 5260320. Het team Sport van de gemeente Haarlem heeft meerdere malen per dag 
contact met SportSupport. Als er vragen zijn die bij het team Sport thuis horen komen deze 
dus snel bij ons binnen.  
Wilt u per mail contact opnemen? De verenigingsadviseurs van SportSupport zijn via de mail 
bereikbaar op: verenigingsadvies@sportsupport.nl  

 

mailto:Thzorg@vrk.nl
tel:023%203040700
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