Corona en sport (waaronder
zwemmen, groepslessen en
sportevenementen)
Iedereen mag weer binnen en buiten
sporten. Sportwedstrijden zijn
toegestaan. En onder voorwaarden is
ook publiek bij die wedstrijden
toegestaan.

Spelregels voor sport
Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De
basismaatregelen moeten de kans op besmettingen
voorkomen. Er geldt:
Sporten in groepsverband is toegestaan.
Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om
wedstrijden onderling en wedstrijden tegen
andere clubs.
Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5
meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet
verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand
houden wel verplicht.
Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding

van het coronavirus tegen te gaan.

Regels voor publiek bij
sportwedstrijden
Bij professionele wedstrijden is publiek
toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen voor
evenementen is een hoger aantal bezoekers
mogelijk.
Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij
wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft een
vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.

Regels voor sport
Wedstrijden, toernooien en toeschouwers
Coronatoegangsbewijzen bij
sportevenementen

Hebben bezoekers een
coronatoegangsbewijs nodig?
Zonder coronatoegangsbewijzen mag 100%
van de capaciteit op 1,5 meter afstand
gebruikt worden. Dat betekent dat er
toeschouwers aanwezig mogen zijn die
allemaal 1,5 meter afstand van elkaar
houden en een vaste plek hebben.
Met coronatoegangsbewijzen mag
tweederde van de capaciteit gebruikt
worden. En bezoekers hoeven geen 1,5
meter afstand te houden. Iedereen heeft wel
een vaste zitplek.

Ik heb mij ingeschreven om aan een
sportevenement deel te nemen. Kan
ik mijn geld terugkrijgen als dat niet
door kan gaan?
Neem contact op met de organisator. Vaak
staat hierover iets in de algemene
voorwaarden. In de algemene voorwaarden
mag niet staan dat u helemaal geen recht op
geld terug zou hebben.

Door het coronavirus ben ik (een
groot deel van) mijn inkomsten
verloren en kan ik de sportcontributie
van mijn kinderen niet meer betalen.
Kan ik hier ﬁnanciële ondersteuning
voor aanvragen?
Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld
voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18
jaar die om ﬁnanciële redenen niet kunnen
sporten of geen lessen kunnen volgen bij
bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of
muziekschool. Ga voor meer informatie naar
de ! ouderpagina van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur.

Ik heb een kaartje voor een
sportwedstrijd. Kan ik mijn geld
terugkrijgen als die niet door kan
gaan?
Als u een kaartje heeft voor een
sportwedstrijd, kunt u uw geld terugvragen.
Organisatoren kunnen u een voucher of

tegoedbon aanbieden. Hiermee kunt u later
een wedstrijd bezoeken. Hiermee proberen
organisatoren uit grote ﬁnanciële problemen
te komen.
Meer informatie vindt u op de websites
! Bewaar Je Ticket en ! Save your ticket
(Engels).

Sportkantines

Gelden er extra maatregelen voor
sportkantines?
Nee, sportkantines zijn open, net als
de horecaondernemingen.

Opening van sportlocaties

Mogen op de sportlocaties douches,
kleedkamers en sauna’s open?
Ja, die mogen open.

Kan het virus doorgegeven worden
via zweet?
Het virus wordt niet via zweet
doorgegeven. Door hoesten en niezen komt
het virus uit neus, keel of longen naar buiten.
Via kleine druppeltjes komt het virus in de
lucht.

Wordt het virus doorgegeven als ik

dezelfde sporttoestellen als een
rekstok of bank gebruik?
De kans dat u besmet raakt doordat u een
sporttoestel en sportattributen aanraakt, is
heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt
het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten
het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en
was regelmatig uw handen. Een oppervlak
dat mogelijk besmet is, kunt u
schoonmaken met een gewoon
schoonmaakmiddel.
Hoe lang het virus op sportmiddelen
overleeft, hangt af van het materiaal, de
temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo
overleeft het virus in het algemeen beter op
harde en gladde materialen zoals plastic,
metaal en glas. En minder goed op poreuze
oppervlakken zoals papier en karton.

Kan ik contributie of lesgeld
terugvragen van mijn vereniging of
ﬁtnessclub of andere
sportaanbieder?
Dat ligt aan de afspraken die u met uw
vereniging of club heeft. Informeer daarom
bij uw sportaanbieder welke afspraken er zijn
rondom de contributie of het
abonnementsgeld

Zwemmen
Zwemmen valt onder de binnen en buiten

sporten. Binnen zwemmen is toegestaan.
Buitenzwemmen valt onder recreatie buiten.

Zwemles
Ouders en begeleiders van zwemleerlingen
mogen als publiek aanwezig zijn. Zij moeten
1,5 meter afstand houden en een vaste
zitplek hebben. Daarnaast gelden de
protocollen van de zwembranche.

Ook bij het zwemmen gelden de
basisregels:
Vermijd drukke plekken.
Houd 1,5 meter afstand, ook in het water.
Geef elkaar de ruimte.
Bij klachten: blijf thuis en laat u testen.
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