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Onderwerp: Informatie versoepeling coronamaatregelen sport per 1 juli 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Afgelopen woensdagavond 24 juni heeft het kabinet een aantal versoepelingen in de 

coronamaatregelen op het gebied van sport aangekondigd. Deze versoepeling gaan in vanaf 1 juli 

2020. In deze brief informeren wij u over wat deze versoepelingen betekenen voor sport in onze 

gemeente. De versoepelingen zijn het gevolg van positieve resultaten van eerder genomen 

maatregelen. Ook na de aangekondigde versoepelingen blijven in ieder geval de basisregels tegen 

corona en de algemene hygiënerichtlijnen het RIVM van kracht. Dus: 

 

• Blijf thuis bij klachten en laat u zo snel mogelijk testen. 

• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van anderen. 

• Was vaak uw handen. 

• Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

 

De maatregelen op het gebied van sport voor de gemeente Midden-Groningen zijn per 1 juli als 

volgt: 

• Zowel binnen- als buitensport zijn weer toegestaan. Dit geldt voor alle doelgroepen en 

leeftijdscategorieën en voor alle takken van sport (inclusief contactsport). 

• Wedstrijden en toernooien zijn zowel binnen als buiten weer toegestaan. Hierbij kan 

publiek aanwezig zijn met in achtneming van de algemene hygiëneregels. Daarnaast is het 

geforceerd verheffen van de stem, zoals joelen en schreeuwen, in groepsverband niet 

toegestaan. Ook moeten toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Buiten mogen 

er maximaal 250 toeschouwers bijeenkomen. Binnen geldt een maximum van 100 

personen. 

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat er tijdens het sporten, bij zowel trainingen als 

wedstrijden, geen 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden.  

• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 

1,5 meter afstand tot elkaar te houden.  

• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties mogen weer 
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open. Binnen deze ruimtes dient wel 1,5 meter onderlinge afstand te worden gehouden. 

• Sportverenigingen en sportaanbieders dienen de protocollen voor hun tak van sport te 

volgen.  

• Gebruikte toestellen dienen na individueel gebruik (zoals bij sportscholen) te worden 

gereinigd met water en zeep of reinigingsdoekjes. Materialen bij groepsporten moeten na 

iedere training of wedstrijd worden gedesinfecteerd. Verenigingen en sportaanbieders zijn 

hier zelf voor verantwoordelijk. 

• Voor individuele sporters is reservering verplicht1; voor teamsporten niet, ervan uitgaand 

dat de vereniging weet wie deel uitmaakt van welk team en wanneer en waar dat team 

traint. 

• Vóór het aangaan van de reservering en voorafgaand aan het sporten moet een 

gezondheidscheck (triage) worden uitgevoerd. Hierbij moet worden vastgesteld of de 

sporter gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19, of deel 

uitmaakt van een lopend contactonderzoek. 

• Sporters dienen voor aankomst en vertrek hun handen te wassen of handdesinfectiemiddel 

te gebruiken. 

• Sportkantines mogen per 1 juli weer open. Wel moeten zij aan alle voorwaarden voldoen 

die ook gelden voor de horeca conform de aanwijzing en noodverordeningen.  

• Binnensportaccommodaties moeten goed worden geventileerd. Binnensportactiviteiten 

mogen ook alleen plaatsvinden in ruimtes die hier oorspronkelijk voor bedoeld waren en 

geschikt zijn. 

 

We vertrouwen erop dat verenigingen zich houden aan bovenstaande richtlijnen en erop toezien 

dat ze worden nageleefd. In onderling overleg met verenigingen zullen wij afspraken maken over 

de beschikbaarheid van gemeentelijke binnensportaccommodaties voor sportactiviteiten. Dit in 

verband met onder andere de schoonmaakvereisten als gevolg van het coronavirus. 

 

Voor vragen met betrekking tot de richtlijnen in deze brief kunt u contact met ons opnemen via 

sportverhuur@midden-groningen.nl.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Gijs Schoutens 

Beleidsmedewerker sociaal beleid  

 

 

 

 

 
1 Dit geldt ook voor bijv. dubbelspel bij tennis. 
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