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Beste (bestuurs)leden, 

 

 

Uw kenmerk Ons kenmerk Voor informatie Bijlagen Datum 

  20210519/CV19 Sportloket 

0255 567666 

 18 mei 2021 

     

Onderwerp  Tweede stap openingsplan per 19 mei 2021 

 

Welkom terug sporters! 

Vanaf woensdag 19 mei worden de maatregelen voor sporten verder versoepeld, losgelaten of 

aangepast. Naast zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar en banenzwemmen in de 

buitenzwembaden, is het vanaf morgen weer mogelijk om binnen te sporten. De sporthallen, 

fitnesscentra, binnenzwembaden en andere binnensportaccommodaties zijn dan weer onder 

voorwaarden geopend.  

Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open onder voorwaarden. Er 

is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt 

individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport. Grotere 

groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. 

Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn gesloten, behalve in 

zwembaden. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een 

mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten. 

Buiten sporten in groepsverband kan weer, maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 

30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. 

Jongeren tot en met 26 jaar mochten eerder al meer op het gebied van buiten sporten. Zij mogen 

buiten gezamenlijk sporten zonder 1,5 meter afstand te houden. 

Dit zijn in hoofdlijnen de geldende maatregelen voor de sportsector:  

• Sporten voor volwassenen vanaf 27 jaar is alléén toegestaan als het mogelijk is om 

onderling 1,5 meter afstand te houden. 

• Voor binnen sporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (vanaf 27 jaar) 

(exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte 

(als de grootte van de ruimte dat toelaat binnen de 1,5 meter regel). Voor onze gymzalen 

geldt een maximum van 10 personen. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: 

- de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 

- er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; 

- de groepjes niet mengen. 

• Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht.  

• Online reserveren is niet mogelijk, reserveren kan alleen via het Sportloket. 

• Voor buiten sporten is in groepsverband op 1,5 afstand toegestaan. Groepsgrootte 

maximaal 30 personen. (exclusief instructeur).  

• Er worden geen wedstrijden gespeeld. 

• Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 

meter afstand te houden, kinderen met klachten blijven thuis. 
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• Publiek is niet toegestaan bij de trainingen én onderlinge wedstrijden. Ouders/verzorgers 

die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld 

voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Uiteraard 

geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak. 

• De kleedkamers zijn gesloten, er kan geen gebruik gemaakt worden van de douches. De 

toiletten zijn wel geopend. 

• Het dragen van een niet medisch mondkapje in onze accommodaties is verplicht, dit geldt 

niet tijdens het uitoefenen van de sport. 

• Koren en zanggroepjes zijn verboden.  

• De terrassen op/bij sportaccommodaties mogen ook weer open. Hiervoor gelden 

dezelfde regels als op andere buitenterrassen.  

• Verder blijven alle andere al bestaande richtlijnen en aanwijzingen op gebied van hygiëne 

van kracht. 

 

• Zwembad De Heerenduinen  

• De vaste huurders zijn weer welkom en kunnen van het bad gebruik maken onder de 

voorwaarden genoemd in: Protocol Verantwoord Zwemmen https://water-vrij.nl/wp-

content/uploads/2020/05/Protocol-Verantwoord-Zwemmen-versie-4.2-19-05-2021.pdf 

• Een maximum van 24 personen in het wedstrijdbad.  

• Voor het doelgroepenbad wordt er een maximum van 15 personen gehanteerd.  

• Bij binnenkomst blijft het gebruik van een niet medisch mondkapje verplicht.  

• Het gebruik van douches en lockers is helaas nog niet mogelijk.  

• De tribune en de horeca blijven vooralsnog gesloten, buitenterrassen mogen wel open. 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit u wellicht vragen heeft over de nieuwe maatregelen. Daarom 

verwijzen wij u graag naar de websites van de rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/stap-2-sportscholen-open-en-buiten-meer-
mogelijk 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/05/11/spelregels-voor-sporten-tijdens-
corona-per-19-mei 

Meer informatie over de gevolgen van de nieuwe maatregelen m.b.t. onze accommodaties kunt u 

vinden op: www.sportloketvelsen.nl 

Wij zijn oprecht blij dat we jullie nu eindelijk weer een positieve mededeling kunnen doen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Sportloket Velsen 

 


