
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht bestuur, 

 

 
De coronacrisis vraagt veel van ieders uithoudingsvermogen. Hoe langer de crisis duurt, 

hoe zwaarder het voor iedereen wordt. Het kabinet ziet dat en wil versoepelen waar het 

kan. Vanaf 3 maart is voorzichtig weer wat meer mogelijk. Voor sportverenigingen geldt 

dat jongeren tot en met 26 jaar weer samen buiten mogen sporten op sportaccommodaties. 

De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht. Met 

deze brief wil ik u hierover informeren.  

 

Welke versoepeling geldt voor de sport? 

Op dit moment mogen kinderen en jongeren tot en met 17 jaar in teamverband buiten 

sporten. Ze hoeven dan geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Ook mogen ze onderling 

wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Vanaf 3 maart 2021 geldt dit ook voor 

jongeren van 18 tot en met 26 jaar. Dit mag echter alleen op sportaccommodaties en niet in 

de openbare ruimte. Dus niet op straat, op Cruyff courts, in parken en bossen.  

 

In alle andere gevallen gelden de bestaande maatregelen voor de sport: 

 In binnenruimtes sporten mag niet. 

 Buiten sporten mag met maximaal 2 personen (exclusief trainer).  

 Sporten mag alleen op ten minste 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Groepslessen buiten mogen niet. 
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 Wedstrijden zijn verboden. 

 Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen. 

 Sportscholen zijn dicht. 

 Alle sportkantines, kleedkamers en douches blijven dicht.  

 Geen publiek bij trainingen en wedstrijden.  

 Na het sporten verlaat je zo snel mogelijk de sportaccommodatie. 

 Bij klachten blijf je thuis en ga je niet sporten. 

 Alle andere al bestaande coronarichtlijnen van het RIVM blijven van kracht. 

 

Handhaving 

Wij willen dat iedereen op een veilige en gezonde wijze kan sporten. Elke verandering van de 

regels vraagt om extra aandacht op de naleving ervan. Daarvoor doe ik nogmaals een beroep 

op uw medewerking. Ook blijven onze boa’s samen met de politie hierop controleren. En als u 

suggesties heeft waarmee wij u kunnen helpen om de maatregelen beter te kunnen naleven, 

hoor ik dit graag van u via vrijwilligersorganisaties@oss.nl.  

    

Vragen 

Voor meer informatie over de maatregelen, zie www.oss.nl en www.rijksoverheid.nl.   

Als u hierover nog vragen heeft kunt u deze mailen naar COVID19@oss.nl.   

 

Samen lossen we de coronacrisis op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

             

C.P.W. van Geffen, 

Wethouder Sport, c.a. 
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