
Coronavirus en sporten – lokale spelregels gemeente Landerd 
 
Update: 5 juni 2021 
 
Om het sporten en bewegen in deze tijd van het coronavirus op een goede manier met 
elkaar vorm te geven, hanteert de gemeente Landerd spelregels. Deze spelregels leggen we 
hieronder per doelgroep uit. In ieder geval gelden deze 5 algemene regels voor iedereen: 
 

1. Blijf thuis als: 
➢ je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen 

hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, of positief getest bent 
op het coronavirus (COVID-19).  

➢ iemand in je omgeving positief getest is op het coronavirus (COVID-19). 
➢ iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
 

2. Het advies is om geen risico’s op te zoeken waardoor u bent aangewezen op 
medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval). Als u tot een risicogroep behoort dan 
adviseren we om zoveel mogelijk sociaal contact te vermijden en niet samen te 
sporten;  
 

3. De spelregels voor sport- en beweegaanbieders gelden voor sportverenigingen en 
(commerciële) sportaanbieders, evenals partijen die zich richten op recreatieve, 
sportieve activiteiten, zoals dansverenigingen, paardrijden, biljarten en denksporten 
zoals schaken en kaarten; 

 
4. In publieke binnenruimtes is het verplicht om een mondkapje te dragen. Tijdens het 

sporten hoeft geen mondkapje gedragen te worden; 
 

5. Niet opvolgen van deze spelregels betekent risico op boetes, uitsluiten van deelname 
tot het zelfs weer sluiten van de accommodatie;  
 

Aan deze spelregels is wel een belangrijke voorwaarde gekoppeld: landelijk moet het aantal nieuwe 
ic- en ziekenhuisopnames blijven dalen. Mocht dat onverhoopt toch niet het geval zijn, dan wordt er 
door Rijksoverheid op de ‘pauzeknop’ gedrukt. Dit betekent dat de spelregels van 19 mei van kracht 
blijven. 

 
1) Spelregels voor buitensportaccommodaties  

• Kinderen (tot en met 17 jaar) mogen in teamverband sporten. Voor hen gelden geen 
belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand. Zij mogen weer 
jeugdwedstrijden spelen met teams van andere clubs; 

• Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat in teamverband sporten eveneens is 
toegestaan. Daarbij gelden wel voorwaarden: 

o Buiten in groepsverband sporten mag met maximaal 50 personen, excl. 
trainer  

o Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5e meter afstand te 
houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.  

o Zij mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde 
club/vereniging. 

• Er mogen meerdere individuen en groepen naast elkaar sporten indien er onderling 
tenminste 1,5 meter afstand wordt gehouden. Tevens moet er een duidelijke 
afbakening zijn tussen de groepen en mogen zij zich niet mengen; 



• Volwassenen die niet aan het sporten zijn maar wel noodzakelijk op het terrein 
aanwezig zijn, zoals trainers en vrijwilligers, moeten onderling 1,5 meter afstand 
houden; 

• Toeschouwers (waaronder ouders/verzorgers) zijn niet toegestaan op de 
accommodatie bij amateurwedstrijden. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor 
het kunnen laten sporten van een kind, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een 
beperking, mogen wel worden toegelaten; 

• Het is verplicht om binnen de vereniging één of meerdere coronaverantwoordelijke(n) 
aan te stellen en ervoor te zorgen dat altijd één van hen herkenbaar aanwezig is bij 
activiteiten op de locatie. Deze rol mag door trainers vervuld worden; 

• Zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen 
elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten; 

• Als het noodzakelijk is om via een algemene, publieke binnenruimte het sportterrein 
te betreden dan is het verplicht om in deze binnenruimte een mondkapje te dragen; 

• Douches en kleedkamers zijn geopend.  

• De sportkantines en buitenterrassen mogen weer open. Het is aan de eigenaar zelf 
om te bepalen of deze dit daadwerkelijk gaat doen. Zo ja, dan gelden dezelfde 
voorwaarden als voor de reguliere horeca. Dat houdt in: 

o De openingstijden zijn van 07.00 uur tot maximaal 22.00 uur. 
o Er geldt een verplichte gezondheidscheck en reservering van zitplaatsen 

vooraf. Dit kan aan de deur. Er zijn geen zitplaatsen aan de bar.  
o Aan een tafel zitten maximaal 4 personen. Tenzij het gaat om personen uit 

hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar. 
o Per ruimte geldt een maximum van 50 personen. Als er wordt gewerkt met 

gratis toegangsbewijzen dan is een hoger aantal maximum bezoekers 
mogelijk. 

o De bezoekers blijven zoveel mogelijk zitten. Verplaatsen gebeurt niet onnodig. 
o Er is geen zelfbediening. 
o Er wordt zoveel mogelijk contactloos betaald. 
o Er is geen entertainment (zoals liveoptredens en videoschermen) binnen of op 

of rondom het terras. 
o De basisregels blijven gelden, zoals 1.5 meter afstand en het dragen van een 

mondkapje. 

• Iedere sport- en beweegaanbieder dient één verantwoordelijke aan te stellen die op 
de hoogte is van zowel landelijke als gemeentelijke regels en richtlijnen evenals de 
protocollen vanuit de sportbond/NOC*NSF. Deze persoon moet deze informatie 
binnen de eigen organisatie verspreiden. Deze persoon is tevens contactpersoon 
voor de gemeente bij algemene vragen en handhavingsaspecten. U moet de naam 
van deze persoon, inclusief emailadres en telefoonnummer, bekend maken bij 
Wendy van der Doelen (wendy.vanderdoelen@landerd.nl); 

• Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de 
verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van de 
spelregels.  

 
2) Spelregels voor (gemeentelijke) binnensportaccommodaties, fitnesscentra en 

zwembaden 

• Kinderen (tot en met 17 jaar) mogen in teamverband sporten. Voor hen gelden geen 
belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand. Zij mogen weer 
jeugdwedstrijden spelen met teams van andere clubs; 

• Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) gelden de volgende voorwaarden: 
o Binnen sporten mag met maximaal 50 personen per ruimte, excl. 

trainer/instructeur  
o Groepslessen zijn toegestaan 



o Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5e meter afstand te 
houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.  

o Zij mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde 
club.  

• Specifiek voor zwembaden geldt dat als het aanbod uitsluitend recreatief is, dat er 
dan maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter mag zwemmen. Dit bepaalt het 
maximum qua personen in het bad. Het maximale aantal van 50 personen gaat in dat 
geval niet op, want het zwembad wordt dan beschouwd als een doorstroomlocatie;  

• Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. De registratie van de 
personen die komen sporten en de gezondheidscheck moet door de 
huurder/eigenaar uitgevoerd, geregistreerd en bewaard worden. Bij fitnesscentra mag 
er voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering 
van kinderen (tot en met 17 jaar) en personen uit hetzelfde huishouden; 

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

• Kleedkamers en douches zijn geopend. 

• Volwassenen die niet aan het sporten zijn maar wel noodzakelijk in de accommodatie 
aanwezig moeten zijn, zoals trainers en vrijwilligers, moeten onderling 1,5 meter 
afstand houden; 

• Toeschouwers (waaronder ouders/verzorgers) zijn niet toegestaan op de 
accommodatie bij amateurwedstrijden. Verzorgers die noodzakelijk zijn voor het 
kunnen laten sporten van een kind, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een 
beperking, mogen wel worden toegelaten; 

• Het is verplicht om binnen de vereniging één of meerdere coronaverantwoordelijke(n) 
aan te stellen en ervoor te zorgen dat altijd één van hen herkenbaar aanwezig is bij 
activiteiten op de accommodatie. Deze rol mag door trainers vervuld worden; 

• Als het noodzakelijk is om via een algemene, publieke binnenruimte het sportterrein 
te betreden dan is het verplicht om in deze binnenruimte een mondkapje te dragen; 

• De sportkantines en buitenterrassen mogen weer open. Het is aan de eigenaar zelf 
om te bepalen of deze dit daadwerkelijk gaat doen. Zo ja, dan gelden dezelfde 
voorwaarden als voor de reguliere horeca. Dat houdt in: 

o De openingstijden zijn van 07.00 uur tot maximaal 22.00 uur. 
o Er geldt een verplichte gezondheidscheck en reservering van zitplaatsen 

vooraf. Dit kan aan de deur. Er zijn geen zitplaatsen aan de bar.  
o Aan een tafel zitten maximaal 4 personen. Tenzij het gaat om personen uit 

hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar. 
o Per ruimte geldt een maximum van 50 personen. Als er wordt gewerkt met 

gratis toegangsbewijzen dan is een hoger aantal maximum bezoekers 
mogelijk. 

o De bezoekers blijven zoveel mogelijk zitten. Verplaatsen gebeurt niet onnodig. 
o Er is geen zelfbediening. 
o Er wordt zoveel mogelijk contactloos betaald. 
o Er is geen entertainment (zoals liveoptredens en videoschermen) binnen of op 

of rondom het terras. 
o De basisregels blijven gelden, zoals 1.5 meter afstand en het dragen van een 

mondkapje. 

• Wil je gebruik maken van een gemeentelijke binnensportaccommodatie? Meld dit van 
te voren dan bij verhuur@landerd.nl . Er wordt dan gekeken naar de mogelijkheden; 

• Voor eigenaren/beheerders van sportaccommodaties geldt het advies om in de 
sportlocatie een duidelijke routing aan te geven, zodat personen elkaar zo min 
mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd daarbij de 
1,5 meter onderlinge afstand in acht. Breng daarnaast markeringen aan waar 
personen op gepaste afstand kunnen wachten tot hun sportactiviteit begint;  

• De accommodatie dient bij gebruik continue geventileerd te worden (geen 
recirculatie). De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden 

mailto:verhuur@landerd.nl


gevolgd. Zet indien nodig en mogelijk ramen/deuren open. In het geval er enkel 
natuurlijk geventileerd kan worden zorg er dan voor dat dit in ruimte mate kan 
gebeuren;  

• Iedere sport- en beweegaanbieder dient één verantwoordelijke aan te stellen die op 
de hoogte is van zowel landelijke als gemeentelijke regels en richtlijnen evenals de 
protocollen vanuit de sportbond/NOC*NSF. Deze persoon moet deze informatie 
binnen de eigen organisatie verspreiden. Deze persoon is tevens contactpersoon 
voor de gemeente bij algemene vragen en handhavingsaspecten. U  moet de naam 
van deze persoon, inclusief emailadres en telefoonnummer, bekend maken bij 
Wendy van der Doelen (wendy.vanderdoelen@landerd.nl); 

• Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de 
verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van de 
spelregels. 
 

3) Spelregels voor de openbare ruimte 

• Kinderen (tot en met 17 jaar) mogen in teamverband sporten. Voor hen gelden geen 
belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand.  

• Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat in teamverband sporten eveneens is 
toegestaan. Daarbij gelden wel voorwaarden: 

o Buiten in groepsverband sporten mag met maximaal 50 personen, excl. 
trainer  

o Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5e meter afstand te 
houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.  

o Zij mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde 
club.  

• Er mogen meerdere individuen en groepen naast elkaar sporten indien er 1,5 meter 
tussen de groepen zit. Tevens moet er een duidelijke afbakening zijn tussen de 
groepen en mogen zij zich niet mengen;  

• Volwassenen die niet aan het sporten zijn maar wel noodzakelijk op het terrein 
aanwezig zijn, zoals trainers en vrijwilligers, moeten onderling 1,5 meter afstand 
houden; 

 
3) Spelregels voor het onderwijs 

• Het primair onderwijs kan gebruik maken van de gemeentelijke 
binnensportaccommodaties voor de gymlessen. 

• Begeleiders, docenten en buurtsportcoaches die het bewegingsonderwijs verzorgen 
moeten 1,5 meter afstand houden ten opzichte van andere volwassenen;  

• Bij het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties mogen de 
kleedkamers, douches en de bijbehorende toiletten worden gebruikt.  

 
 


