
 
 
Sport,  en spel- en beweegactiviteiten vanaf 1 juni 2020 
 
De coronamaatregelen hebben ook grote gevolgen voor sport, spel en bewegen. Gelukkig krijgen we 
op dit gebied steeds meer lucht. Sinds 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd 13 tot en 
met 18 jaar, onder begeleiding weer samen trainen in de buitenlucht. Volwassenen vanaf 19 jaar 
mogen sinds 11 mei ook samen onder begeleiding buiten trainen.  
Op 1 juni gaat de volgende fase van versoepeling in. Wat betekent dat voor sport-, spel- en 
beweegactiviteiten? 
 
Algemeen 

o Je mag buiten samen zijn, mits je 1,5 meter afstand tot elkaar bewaart. Vanaf 3 personen kan 
worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter. 

o Binnen- en buitenzwembaden mogen weer open, inclusief de kleedruimtes en toiletten. De 
wasgelegenheden en douches blijven gesloten. In het hele complex geldt de 1,5 meter-
afstandregel. 

o Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en 
activiteiten volgen (van bijvoorbeeld scouting of andere verenigingen).  

o Vanaf 1 juni hoeven ook jongeren van 13 tot en met 18 bij het georganiseerd en begeleid 
sporten en bewegen buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij andere 
activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand. 

o Vanaf 1 juni mogen activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen 
ook binnen plaatsvinden maar met maximaal 30 personen. 

o Voor iedereen geldt: geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van gezamenlijke 
kleedkamers of douches. 

o Sportwedstrijden zijn niet toegestaan. 
o Binnensport is niet toegestaan. 

 
Voor de volgende sportvoorzieningen geldt ook nog het volgende: 
 
Sportverenigingen, gevestigd op een buitensportaccommodatie 

o Clubgebouwen, kleedkamers, douches en terrassen blijven gesloten. 
o De protocollen (hygiëne en coronamaatregelen)  moeten gevolgd worden en eventueel op 

aanvraag aan handhavers getoond kunnen worden. 
o Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen in clubverband interne oefenwedstijden 

spelen.  Oefenwedstrijden tegen andere verenigingen is niet toegestaan. 
o Eventuele begeleiders zijn toegestaan, andere toeschouwers niet. 
o Voor sporters vanaf 19 jaar geldt de 1,5 meterregel. 
o Voor uitbreiding van activiteiten hoeft het bestuur geen toestemming te vragen. 
o Activiteiten moeten wel gemeld worden op www.veiligsporten.nu: 

o Als alleen leden kunnen deelnemen is een link naar het rooster voldoende 
o Als niet-leden kunnen deelnemen moeten alle activiteiten worden aangemeld. 

http://www.veiligsporten.nu/


o Alle deelnemers moeten aangemeld worden, via een eigen registratiesysteem of via 
www.veiligsporten.nu 

 
Sportverenigingen, zonder eigen buitensportaccommodatie 

o Iedereen mag sporten op een buitenlocatie of in de openbare ruimte. Het maakt niet uit met 
hoeveel mensen. Voor sporters vanaf 19 jaar geldt de 1,5 meterregel.  

o De protocollen (hygiëne- en coronamaatregelen) moeten gevolgd worden en eventueel op 
aanvraag aan handhavers getoond kunnen worden.   

o Georganiseerde activiteiten in de openbare ruimte of buiten het eigen buitenterrein 
(bijvoorbeeld eigen parkeerterrein of grasveld van de eigen accommodatie) moeten gemeld 
worden bij de  gemeente (c.van.der.horst@denhelder.nl) en op www.veiligsporten.nu 

 
Binnen sporten  

o Binnen sporten is op dit moment nog niet toegestaan. 
o Gymzalen, sporthallen en sportzalen blijven gesloten 

 
Sportscholen, yoga en dansscholen 

o Sportscholen, yogastudio’s en dansscholen blijven gesloten. 
o Voor wie activiteiten buiten wil organiseren gelden de richtlijnen die hierboven genoemd 

staan bij sportverenigingen, zonder eigen buitensportaccommodatie (inclusief de 
meldingsplicht). 

o Het geven van binnentrainingen in buurt- of wijkhuizen of andere openbaar toegankelijke 
gebouwen is niet toegestaan. 

 
Scouting 

o Opkomsten en activiteiten voor jeugdleden t/m 18 jaar mogen binnen maar er mogen niet 
meer dan 30 jeugdleden tegelijkertijd in het gebouw zijn. Dit is exclusief leiding.  Leden die 
willen deelnemen moeten zich vooraf opgeven. Een checkgesprek (‘zijn er klachten?’) moet 
plaatsvinden met de deelnemer of zijn/haar ouder voordat het jeugdlid naar binnen mag.  

o Voorwaarde is dat de bijeenkomst noodzakelijk is om de vereniging te kunnen voortzetten. 
Denk aan een vergadering, groeps- of regioraad, onderhoud aan een boot of een 
noodzakelijke training. Iedereen moet zich aan de 1,5 meter-regel kunnen houden. Fysieke 
bijeenkomsten mogen alleen buiten plaatsvinden. 

o De protocollen (hygiëne en coronamaatregelen)  moeten gevolgd worden en eventueel op 
aanvraag aan handhavers getoond kunnen worden 

o Het is toegestaan om eten en drinken aan jeugdleden te geven. Natuurlijk moet iedereen 
daarbij wel alle hygiënemaatregelen in acht nemen.  

o Activiteiten moeten geregistreerd worden op www.veiligsporten.nu: 
o Als alleen leden kunnen deelnemen is een link naar het rooster voldoende 
o Als niet-leden kunnen deelnemen moeten alle activiteiten worden aangemeld. 

 
 
Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Cynthia van der Horst 
Beleidsadviseur Sport gemeente Den Helder 
c.van.der.horst@denhelder.nl 
0223-67 8895 of 06-13036177 
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Informatie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-
het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven 
 
https://www.vrnhn.nl/ 
 
https://nocnsf.nl/sportprotocol 
 
https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/ 
 
https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/ 
 
https://jouw.teamsportservice.nl/den-helder/nieuws/van-start-met-sportactiviteiten-check-ons-
stappenplan/ 
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