
                                                
 

 

Datum 18 mei 2021 

 

 

 

Aan besturen van sportverenigingen 

 

  

Betreft
 Versoepeling maatregelen 

  

  

Geacht bestuur, 

 

Ongetwijfeld heeft u reikhalzend uitgekeken naar de mededeling van het kabinet afgelopen 

maandag; de versoepelingen die vorige week zijn aangekondigd zijn definitief. Vanaf 

woensdag 19 mei is weer meer mogelijk in de sport. Buiten sporten mag weer in groepen 

en binnensportlocaties gaan weer open. 

 

Dat is goed nieuws voor de sporters die tot nu toe nog langs de kant stonden, maar 

natuurlijk ook voor de verenigingen, clubs en sportscholen zelf. 

 

Zoals u van ons gewend bent zetten we de nieuwe regels op een rij. 

 

Binnen sporten 

- Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open onder 

bepaalde voorwaarden. 

- Kleedkamers en douches blijven gesloten (kleedkamers in zwembaden mogen 

open). 

- Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes 

(van dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt 

geen maximale groepsgrootte. 

- Vanaf 18 jaar geldt: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. 

Maximaal 30 personen per ruimte (excl. personeel). 

- Groepslessen voor 18 jaar en ouder mogen niet. Een instructeur/trainer mag zich 

wel tussen de tweetallen bewegen en aanwijzingen geven per individu/tweetal. 

- Publiek is niet toegestaan. 

- Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht. 

- Binnen moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen, maar deze mag af 

tijdens het sporten.  

- Zwembaden zijn enkel open voor sportbeoefening. Er kan dus geen gebruik worden 

gemaakt van de glijbanen. 

 

Buiten sporten 

- Buiten sporten boven de 27 jaar in groepsverband kan weer (ook in de openbare 

ruimte), maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en 

iedereen houdt 1,5 meter afstand. 

- Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. 

- Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mochten al trainen en onderlinge 

wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 afstand houden is niet verplicht. 



 

 

- Ook jongvolwassen tussen de 18 en 27 jaar mogen onderlinge wedstrijden spelen 

met teams van de eigen vereniging. 

- Kleedkamers en douches blijven dicht.   

 

 

 

Buitenterrassen sportlocaties  

Buitenterrassen mogen open voor de sporters. Hier gelden dezelfde regels als voor de 

gewone horecaterrassen (zie ook de bijlage onderaan deze brief). Onder andere: Maximaal 

50 personen, twee personen per tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar), 1,5 meter ruimte, 

vaste zitplaats verplicht en aanwezigheid registreren en openingstijden van 06.00 – 20.00 

uur.  

 

Zwembad 

Afhankelijk van de activiteit in het zwembad gelden de regels voor sportbeoefening 

(baantjes zwemmen) dan wel buitenrecreatie (vrij zwemuurtje). 

 

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden 

kunt u terecht op onderstaande websites. 

 

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-

leven/sport 

 

•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden: 

https://nocnsf.nl/sportprotocol 

 

Mocht u nog vragen hebben over de versoepelingen staan de gemeente en 

AmstelveenSport voor u klaar. U kunt contact met ons opnemen via: 

 

Gemeente Amstelveen:  

Tjipke Bokma, t.bokma@amstelveen.nl; 

 

AmstelveenSport:  

Heleen van Ketwich Verschuur, h.vanketwichverschuur@amstelveensport.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

     
Rob Ellermeijer       Heleen van Ketwich Verschuur 

Wethouder Sport gemeente Amstelveen  Directeur AmstelveenSport B.V. 

 

 

Bijlagen: Beeldsamenvatting coronaregels 

               Buitenterrassen per 19 mei 

               Spelregels sporten 19-mei 
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