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Beste (bestuurs)leden, 

 

 

Uw kenmerk Ons kenmerk Voor informatie Bijlagen Datum 

  20210605/CV19 Sportloket 

0255 567666 

 3 juni 2021 

     

Onderwerp  Stap 3 van het openingsplan per 5 juni 2021 

 

Sporten wederom verruimd! 

Vanaf zaterdag 5 juni worden de maatregelen voor sporten verder versoepeld. De sporthallen, 

fitnesscentra, binnenzwembaden en andere binnensportaccommodaties zijn dan weer geopend. 

Naast 1.5 meter afstand en mondkapjes gelden dan nog wel een aantal voorwaarden. 

Binnen- en buitensport 

• Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is 

exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er 

maximaal 50 personen aanwezig zijn.  

• Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan. 

• Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit 

nodig is voor de sportbeoefening.  

• Binnen moet men een mondkapje dragen, deze mag af tijdens het sporten.  

• Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.  

• Kleedkamers en douches zijn geopend, 1.5 meter afstand is verplicht. 

• Sportkantines zijn open. Hiervoor gelden dezelfde regels als in de (reguliere) horeca. 

• Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen.  

• Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van 

dezelfde club.  

• Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Bij professionele 

wedstrijden mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn. 

Zwembad De Heerenduinen  

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

voorwaarden genoemd in: Protocol Verantwoord Zwemmen: 

https://water-vrij.nl/organisaties/ 

• 1.5 m afstand is verplicht en een maximum van 50 personen per ruimte, excl. personeel.  

• Voor het doelgroepenbad wordt er een maximum van 15 volwassen personen 

gehanteerd.  

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

• Douches en kleedkamers zijn open, 1.5 m afstand en de lockers zijn buiten gebruik.  

• De tribune is gesloten. Ouders worden bij de zwemlessen en het diplomazwemmen nog 

steeds gezien als publiek en het is niet toegestaan om in de zwemzaal aanwezig te zijn. 

• Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan indien dit voor de aard van de 

activiteit vereist is. 

• Horeca is geopend. 
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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/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-sporten-binnen-en-buiten 

https://nocnsf.nl/nieuws/2021/05/sport-verder-open-per-5-juni 

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

ook vinden op: www.sportloketvelsen.nl 

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

 

Met vriendelijke groet,  

Sportloket Velsen 

 


