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Coronavirus en sporten – lokale spelregels  

 

Update: 26 januari 2022 

 

Om het sporten en bewegen in deze tijd van het coronavirus op een goede manier met 

elkaar vorm te geven, hanteert de gemeente Maashorst spelregels. In ieder geval gelden 

deze 4 algemene regels voor iedereen: 

 

1. Houdt u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 

(www.rijksoverheid.nl); 

 

2. 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; 

 

3. Niet opvolgen van deze spelregels betekent risico op boetes, uitsluiten van 

deelname tot het zelfs weer sluiten van de accommodatie;  

 

Binnensportaccommodaties, o.a. sporthallen en sportscholen 

• Binnen sporten is mogelijk voor alle leeftijden en op ieder moment; 

• Vanaf 18 jaar is een Coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk; 

• De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig 

werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, 

trainers/coaches, vrijwilligers, etc.  

• Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het 

sporten; 

• 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. 

• Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling als om 

wedstrijden tegen andere clubs. Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder 

publiek en horeca; 

• Tussen 05.00 en 22.00 uur mag publiek aanwezig zijn bij amateursport 

(wedstrijden en trainingen). Het publiek houdt zich aan de volgende regels: 

o CTB bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en 

ouder 

o CTB bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor 

iedereen van 13 jaar en ouder;  

o Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar; 

o Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen; 

o Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen 

benutten als kan met de 1,5 meter-regel. Binnen geldt een maximum van 

1.250 bezoekers. 

• Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is het dragen van 

een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand; 
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• Sportkantines mogen open zijn tot 22.00 uur, daarbij gelden de volgende 

voorwaarden, zie ook horecamaatregelen: 

o Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden, behalve op het terras 

buiten bij gebruik van kuchschermen; 

o Het is verplicht om een CTB met identificatiebewijs te laten zien vanaf 18 

jaar; 

o Een vaste zitplaats is verplicht; 

o Een mondkapje is verplicht bij verplaatsingen; 

o Personeel draagt altijd een mondkapje; 

• Verenigingen en gebruikers van sportaccommodaties zijn zelf verantwoordelijk 

voor de controle van de coronatoegangsbewijzen. 

• Voor sportaccommodaties zoals fitness en zwembaden gelden dezelfde regels als 

voor het sporten binnen, zoals hiervoor beschreven. Wel zijn er enkele aanvullende 

regels van kracht: 

o Uitgangspunt is de 1,5 meter afstand te borgen. De enige uitzondering is 

jeugd onder de 18 jaar en als het voor de sportactiviteit niet mogelijk is 

om de 1,5 meter aan te houden. Denk daarbij aan boksen, judo, etc.; 

o 100% van de capaciteit van een zwembassin of afzonderlijke ruimte mag 

gebruikt worden, waarbij 1,5 meter afstand houden verplicht is; 

o Zwemles: kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. 

Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden en mogen geplaceerd 

op 1,5 meter van elkaar wachten in de zwemzaal. Zij moeten een 

coronatoegangsbewijs laten zien. 

 

Buitensportaccommodaties 

• Buiten sporten is voor alle leeftijden en op alle momenten toegestaan; 

• Voor alle binnen faciliteiten op de buitensportaccommodaties geldt voor mensen 

vanaf 18 jaar een CTB-plicht. Mocht dit niet gehandhaafd kunnen worden is het 

advies om deze dan gesloten te houden; 

• Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is het dragen van 

een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand; 

• Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling als om 

wedstrijden tegen andere clubs. Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder 

publiek en horeca; 

• Tussen 05.00 en 22.00 uur mag publiek aanwezig zijn bij amateursport 

(wedstrijden en trainingen). Het publiek houdt zich aan de volgende regels: 

o CTB bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en 

ouder 

o CTB bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor 

iedereen van 13 jaar en ouder;  

o Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar; 

o Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen; 

o Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen 

benutten als kan met de 1,5 meter-regel. Binnen geldt een maximum van 

1.250 bezoekers. 
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• De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor 

personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig 

werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, 

trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.  

• Sportkantines mogen open zijn tot 22.00 uur, daarbij gelden de volgende 

voorwaarden, zie ook horecamaatregelen: 

o Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden, behalve op het terras 

buiten bij gebruik van kuchschermen; 

o Het is verplicht om een CTB met identificatiebewijs te laten zien vanaf 18 

jaar; 

o Een vaste zitplaats is verplicht; 

o Een mondkapje is verplicht bij verplaatsingen; 

o Personeel draagt altijd een mondkapje; 

• Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie 

in sportkantines; 

• Verenigingen en gebruikers van sportaccommodaties zijn zelf verantwoordelijk 

voor de controle van de coronatoegangsbewijzen. 

 

Sporten in de openbare ruimte 

• Er geldt geen beperking voor groepsgrootte voor het sporten in de openbare 

ruimte. 1,5 meter afstand houden is ook hier leidend. 

 

 
 


