AANVULLING 2 OP PROTOCOL
SPORTACCOMMODATIES

Winterswijk 4 november 2020

Geachte lezer,

Afgelopen Dinsdag 3 november 2020 heeft de Minister president verdere aangescherpte maatregelen
aangekondigd om het aantal corona besmettingen nog verder terug te dringen. In deze aanvulling
zetten wij ze voor onze huurders nog even op een rijtje.
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:





heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
was vaak uw handen;
werk zoveel mogelijk thuis;

Richting geven hoe te handelen
Met deze aanvulling op het eerder uitgereikte protocollen willen wij voor u als beheerder en huurder
van een binnensportaccommodatie een aantal veel gestelde vragen beantwoorden die er bij de
gemeente Winterswijk zijn binnengekomen. Voor het beantwoorden van deze vragen is gebruik
gemaakt van het FAQ-Sheet: “Corona en Sport; Veel gestelde vragen van de sportkoepel
NOC*NSF”. https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-s port veelgestelde-vragen en de noodverordening van de Veiligheidsregio Noord-en Oost Gelderland
https://www.vnog.nl/images/Bestuur/Corona/2020_11_04_Noodverordening_4_november_2020_defin
itief.pdf
Wij hopen dat wij u met dit deze aanvulling duidelijkheid scheppen in een aantal op onze
accommodaties voorkomende situaties. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op
via telefoonnummer (0543) 543 543.
Wij wensen u weer veel plezier tijdens het sporten!
Sportieve groet,
Gemeente Winterswijk
Team Gebouwenbeheer

Aanvulling 2 op Protocol opening binnensport per 1 juli 2020 - Gemeente Winterswijk
4 november 2020

Mogen er groepslessen worden gegeven?
Groepslessen met meer dan twee personen zijn niet meer toegestaan. Ook niet als daarbij individueel
wordt gesport zoals bij spinning, zumba of bodypump. Ook niet in verenigings verband.
Ik weet niet goed hoe we sporten in groepjes van twee moeten interpreteren. Mag je bij (tafel)
tennis dubbel spelen?
Dat mag niet want feitelijk is er dan sprake van een groepsgrootte van meer dan twee personen en
1.5 meter afstand is niet te waarborgen.
De verplichting altijd 1,5 meter afstand te houden bij het sporten betekent dat sommige activiteiten,
niet zijn toegestaan omdat het afstand houden bij deze activiteiten naar hun aard niet mogelijk is.
Denk aan vechtsporten of dansen in paren.
Zijn competities en wedstrijden toegestaan?
Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle
sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal.
Zijn andere vormen van sporten toegestaan?
Kinderen en jeugd tot 18 jaar die meedoen aan juniorencompetitie kunnen nu onderling
trainingswedstrijdjes spelen. Junioren mogen ook teamtrainingen volgen op de sportaccommodatie.
Vanaf de leeftijd 18 jaar en ouder mag alleen individueel of in vast teamverband van maximaal twee
personen gesport worden op de sportaccommodatie. Een groep van 2 personen moet onderling
anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen en mogen niet mengen.

Is er een maximaal aantal personen voor het sporten in een binnensportaccommodatie?
Ja voor een binnenruimte dus een zaal of afgeschermd zaaldeel ( flexibele wanden in de Sport - en
Turnhal en Sportzaal de Vlier) geldt een maximale groepsgrootte van 30 personen met inachtneming
van de onderlinge afstand van minimaal 1,5 m.
Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 2 personen ook voor de sport?
Je mag in groepen van maximaal 2 personen elke sport beoefenen. Deze gezelschapsgrootte van
maximaal twee personen geldt bij het sporten voor sporters vanaf 18 jaar.
Het is mogelijk om met meerdere groepjes van maximaal twee personen in 1 sportzaal of op 1
sportveld tegelijk te trainen. Gebruik gezond verstand en train dan in meerdere groepjes van
maximaal twee personen met inachtneming van anderhalve meter afstand. Het maximaal aantal
personen voor een zaal of zaaldeel is op 30 personen gesteld. Dit is inclusief instructeur
Voor kinderen tot en met 17 jaar en jeugd die in juniorencompetities uitkomt, geldt dit niet.
Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training en sportactiviteit de sportaccommodatie zo
snel mogelijk verlaat. Kinderen vanaf 13 jaar moeten wel afstand houden tot de trainer. Zij mogen na
het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze
beperking niet.
Zijn er specifieke regels voor de groepen van max twee personen?
Ja, maar tijdens het sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder:
 Voor binnensporten geldt voor 18+ een maximum van 2 personen per groepje (exclusief
instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen
meer groepjes naast elkaar sporten als:
 de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
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er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
zij niet mengen.

Voor buitensporten geldt voor 18+ een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur).
Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
 de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
 zij niet mengen.
Kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van twee en
maximaal dertig personen;
Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten
dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de
anderhalve meter en groepjes van twee personen;
Welk criterium wordt er gehanteerd voor de categorie groepslessen die geen doorgang mogen
Groepslessen voor volwassenen bij sportaanbieders (bijvoorbeeld dans-, fitness-, sport, yoga en
bokslessen) zijn verboden. Dit verbod geldt voor groepslessen die binnen en buiten plaatsvinden. Ook
bootcamps buiten met meerdere groepjes van 2 personen zijn dus niet toegestaan.
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