
Beste leden/ondernemers, 

 
 
 
 
 
Zojuist is eindelijk de eerste versoepeling aangekondigd waar we ons in de afgelopen tijd voor 
ingezet hebben: u mag per woensdag 19 mei de deuren weer openen. Dat daarvoor voorwaarden 

gelden was ingecalculeerd, maar dat de overheid opeens een veiligheidsklep uit de hoge hoed 
haalt, was dat niet. Zeker omdat vandaag ook blijkt dat de IC-bezetting inmiddels meer dan 20% 
gedaald is. Daarover verder in de nieuwsbrief meer. 
  
 
Randvoorwaarden voor opening 

Het kabinet heeft de volgende randvoorwaarden voor het openen van uw sportschool bepaald: 
• Er zal een maximum van 30 mensen per sportruimte gelden. 
• Jeugd onder de 17 jaar kan zonder beperkingen sporten en hoeft dus geen 1,5 meter aan 

te houden. 
• Volwassenen boven de 18 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden en mogen met 

groepjes van maximaal 2 mensen sporten. Meerdere groepjes van 2 zijn mogelijk. Deze 

moeten duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn en mogen niet mengen. Op deze manier 
kunt u dan ook lessen als yoga en pilates aanbieden. Geen klassikale instructie maar per 
tweetal! 

• De kleedkamers en douches zijn dicht.   
• Groepslessen zijn nog verboden. Er ligt wel ruimte bij de groep onder de 17 jaar.  

 
 
Buiten sporten 

Buiten zullen de mogelijkheden voor sporten ook verruimen. De volgende randvoorwaarden zijn 
van toepassing:  

• Jeugd en jongvolwassenen tot 27 jaar mogen zonder beperkingen sporten. 
• Volwassenen boven de 28 jaar moeten 1,5 meter afstand houden. 
• Er mag gesport worden in groepen van maximaal 30 personen. Het verbod voor 

groepslessen geldt niet voor buiten! 
• De beperking van sporten op sportaccommodatie en sportlocatie vervalt. Er mag ook in de 

parken en bossen gesport worden en dus ook naast het fitnesscentrum.  
 

 

Terrassen bij horeca 
De persconferentie bevatte ook nog een onverwachte maar positieve mededeling. Zoals u weet 
waren de terrassen van de horeca al open. In deze persconferentie zijn de kaders daarvoor 
verruimd: de openingstijden zijn verruimd van 6.00 uur tot 20.00 uur. De eerdere verruiming was 

niet van toepassing op de sporthoreca. Die weeffout wordt nu gerepareerd: de terrassen bij de 
sporthoreca mogen vanaf woensdag 19 mei ook open. 
  

 

Zwembaden 
Voor de zwembaden geldt dezelfde regel als voor de binnensport. Daar is individueel sporten met 
1,5 meter afstand (baantjes zwemmen) weer mogelijk. En er is meer ruimte voor de groep van 17 
jaar en jonger. Kleedkamers bij het zwembad mogen opengesteld worden. 
  
 

Protocol 
Verder gelden er de voorwaarden van de gezondheidscheck, reserveren en registreren. Dezelfde 
voorwaarden als in het najaar 2020. We zullen dit en de overige maatregelen zoals hygiëne, 

mondkapjes, etc. weer overzichtelijk in ons protocol verwerken. Er verschijnt dus een update van 
het protocol. We streven ernaar om dat vrijdag of in het weekend beschikbaar te stellen. 
  



Ervaring 

De maatregelen lijken op de werkwijze van afgelopen najaar. We vertrouwen erop dat u, en uw 
medewerkers, met die ervaring ervoor zorgen dat iedereen veilig en verantwoord kan sporten. Die 
ervaring leert ons ook waar mogelijke discussies over kunnen ontstaan met handhaving. Daarom 
zullen we een product als de visual over cirkeltraining updaten en beschikbaar stellen. We streven 
ernaar om de maatregelen op een A4 samen te vatten, zodat u deze ook kunt gebruiken in 
eventuele gesprekken met handhaving. Ook hebben we u eerder geadviseerd hoe u kunt omgaan 
met de lockers of het toilet in de kleedkamer. Dit zullen wij wederom voor u op papier zetten. 

  
De zogenaamde veiligheidsknop 
In de persconferentie benoemde premier Rutte de voorwaarde voor opening ook: het aantal nieuwe 
ic- en ziekenhuisopnames moeten op maandag 17 mei verder zijn gedaald. Dit betekent dat er dan 
een afname moet zijn van ongeveer 20 procent ten opzichte van de piek eind april. We hebben 
vertrouwen dat u gewoon op woensdag 19 mei open kunt. De cijfers zijn dalende en de 

vaccinatiesnelheid helpt ook, net als mooi weer. Bovendien zullen we de komende dagen aan de 
overheid uitleggen dat uw klanten al volop gereserveerd hebben en dat u er klaar voor bent. 

Hiermee houden we de druk op de overheid om die veiligheidsklep links te laten liggen. 

 

 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Alwin Bultman 
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