
Spelregels voor sport in het kort 
In het kort de spelregels voor het sporten:  

• Sinds 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. 
• Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor 

een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. 
• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters van 18 jaar en 

ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook in de kleedkamers en in de kantines. 
• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen mogen ook sinds 1 juli weer gebruikt 

worden. 
• Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd. 
• Vanaf 29 september 18 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij 

sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor 
amateurwedstrijden. 

• Vanaf 29 september 18 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht. 

 

Wedstrijden en toernooien en toeschouwers 

Zijn wedstrijden en toernooien  toegestaan? 

Sinds 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als 
buiten. Maar vanaf 29 september 18 uur mag daar geen publiek meer bij zijn. 

Geldt het verbod op toeschouwers bij zowel amateurwedstrijden als 
profsportwedstijden? 

Ja. Het verbod op toeschouwers geldt voor alle sportwedstrijden. 

Waarom is publiek niet meer toegestaan? 

De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar 
kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek. 

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken? 

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel 
mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn 
toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind 
willen kijken. 



Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport? 

Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor 
trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen 
voor sporters vanaf 18 jaar wel. 

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen na het sporten voor ook 
voor jongeren? 

De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en 
met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het 
sporten. 

Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport? 

Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen 
en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de 
bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat. 

Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan? 

Het is aan de sportsector om te bepalen welke consequenties de maatregelen hebben voor het 
doorgaan van wedstrijden en competities. 

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken 
naar een andere training of wedstrijd? 

Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als 
toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten. 

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een 
toeschouwer? 

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder 
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven 
kijken naar de wedstrijd. De reisschema’s die in het begin van het seizoen zijn gemaakt 
blijven wel gehandhaafd en worden niet herzien. 

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik 
blijven kijken? 

Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder 
teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken. 

 

 



 

Sportkantines 

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines? 

Ja, sportkantines worden gesloten vanaf 29 september 18 uur. 

Waarom moeten sportkantines sluiten en andere horeca niet? 

Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen 
mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan 
de sportbeoefening zo lang mogelijk doorgaan. 

Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële 
sportaanbieders? 

Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom 
sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in 
een sportgelegenheid ligt. 
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