
Beste sportbestuurders, 
 
Wat een aparte 24 uur hebben we weer achter de rug. Leken we net met zijn allen alles 
weer een beetje op de rit te hebben, gooit de persconferentie van gisteravond het roer 
nagenoeg volledig om. Ik heb tientallen van jullie vandaag gesproken. Soms was de sfeer 
gezellig, soms zakelijk, maar helaas ook een aantal gefrustreerd en verdrietig. Want wat 
hebben deze nieuwe maatregelen voor gevolgen voor de sportaanbieders, exploitanten van 
de horeca en de sporters? Extra vervelend was vandaag dan ook nog eens het tempo 
waarmee gewerkt is. Om 19uur op maandag een persconferentie, en helaas pas 24uur later 
een noodverordening, terwijl de maatregelen soms al om 18.00uur ingingen. Het spijt me 
dat ik vandaag niet iedereen de juiste antwoorden kon geven en we overheid blijkbaar niet 
sneller op orde konden hebben voor jullie. 
 
In de bijlage treffen jullie de nieuwe noodverordening. Lees hem alstublieft goed door, de 
omstandigheden en de maatregelen zijn serieus.  
 
Een korte samenvatting: 
In het tweede lid is een verbod opgenomen op samenkomsten vanaf veertig personen, 

(exclusief personeel) buiten of dertig personen (exclusief personeel) per zelfstandige ruimte 

binnen. Het maximum van dertig of veertig personen geldt zowel voor kinderen als 

volwassenen. In onderdeel k is de beoefening van sport uitgezonderd. Daarbij geldt dat het 

om samenkomsten moet gaan waarbij het sportieve element voorop staat. Samenkomsten 

in snooker- en biljarthallen, lasergamehallen, bungelland, ballenbak, binnenspeeltuin en 

apenkooiland vallen dus niet onder deze uitzondering en daar geldt dus het maximum van 

dertig personen binnen. Bowlen en darten worden wel als sport aangemerkt en daarvoor 

gelden deze maximale aantallen dus niet.  

 
Anderhalve meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening 

niet in de weg staat. Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten en bridge. Het niet in acht 

nemen van de anderhalve meter bij theater en dans geldt voor acteurs en dansers die een 

voorstelling geven of dansen in de vorm van sport op een dansschool. Ook bij 

dansevenementen in de buitenlucht moet wel ten minste anderhalve meter afstand worden 

gehouden. Dan is er immers noch sprake van sport noch sprake van een culturele uiting. 

Dansen buiten mag wel op samenkomsten met maximaal dertig personen, maar wel met 

inachtneming van de anderhalve meter afstand tot elkaar. 

 

Artikel 2.3a         Verbod openstelling eet- en drinkgelegenheid bij sport- en 

fitnessgelegenheden 

Op grond van dit artikel moeten kantines en daarbij behorende terrassen bij sport- en 

fitnessgelegenheden gesloten blijven. Dit gaat om alle eet- en drinkgelegenheden bij 

sportaccommodaties en sportinrichtingen, dus ook die bij zwembaden, sporthallen en 

sportvelden. 

 



Artikel 2.3b         Verbod publiek sportactiviteiten 

In artikel 2.3b staat een verbod om bij sportactiviteiten publiek toe te laten. Het verbod ziet 

zowel op de professionele sportactiviteiten als op sportactiviteiten van amateurs en heeft 

betrekking op alle activiteiten ongeacht de vraag of het wedstrijden, trainingen of 

demonstraties zijn. Er is ook geregeld dat het verboden is om als toeschouwer aanwezig te 

zijn bij sportactiviteiten. Het verbod geldt voor alle sportaccommodaties en 

sportinrichtingen, waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden. 

 

Verder treedt de verordening op 29 september om 18.00 uur in werking. In verband met de 

mogelijke verlenging van de maatregelen bevat deze verordening geen vervaldatum. De 

verordening zal zo spoedig als mogelijk is ingetrokken worden. 

 
Ten slotte wijs ik jullie nog graag op de volgende twee links: 
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-
veelgestelde-vragen  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-
antwoord/persconferentie-coronavirus-28-september-in-eenvoudige-taal 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maurits van Tubergen Lotgering 
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