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Weer sporten vanaf juni 2021 



Het is vandaag 14 mei en we hebben vanavond tijdens de persconferentie vernomen dat “onder voorbehoud” de     

binnensportlessen weer mogen vanaf 19 mei aanstaande, nu is dit voor ons erg kort dag te besluiten ook             
daadwerkelijk vanaf de 19e weer binnensport aan te kunnen gaan bieden. Wij hebben nog niet van iedereen van de 
locaties Kralingen/Crooswijk op onze nieuwsbrief naar de leden van Kralingen/Crooswijk een reactie mogen          

ontvangen en daardoor nog niet kunnen overleggen hoe en waar we op onze 2e locatie kunnen starten. 

Tweede stap openingsplan per 19 mei op Mijnoverheid.nl 

Op 19 mei worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast, als de cijfers dit toelaten.                 
Alle overige maatregelen blijven gelden. 

Binnen sporten 

• Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open onder voorwaarden. 

• Er is een maximum van 30 personen per ruimte (dit betreft een sporthal) en iedereen houdt 1,5 meter   
afstand.                                                 

• Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport.                                 

• Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.                  

• Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan.                                                                                                   

• Kleedkamers zijn gesloten, behalve in zwembaden.                                                                                                

• Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht, dit geldt voor deelnemers 18+.                                            

• Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten. 

Wat betekenen deze regels voor onze sporten?  

Wij gaan natuurlijk proberen dit zo spoedig mogelijk te realiseren, maar omdat het kabinet volgende week maandag 
pas bekend gaat maken dat dit daadwerkelijk per 19 mei door zal gaan, gaan wij nog even niet er vanuit dat dit 

plaats gaat vinden. 

Zelf denken wij dat wij dan ook per juni weer binnen onze sporten zullen gaan aanbieden, dit geeft ons de kans nog 

even een goede voorbereiding te hebben met het overzicht van de groepen en deelnemers. 

Verder zullen we enkele groepen (tijdelijk) gaan samenvoegen als de aantallen deelnemers voor ons financieel niet 

haalbaar zijn, en wij zullen ons best doen dit in september weer volgens het normale nieuwe rooster te laten verlopen.  

Komende 2 weken zullen wij als het weer het toelaat, en wij hiervoor toestemming krijgen van het Sportbedrijf nog   

buitensporten aanbieden en als het kan met de judomat. 

Bij het sporten –18 jaar, hoeft men geen 1,5 meter afstand te houden en mogen wij gelukkig onze sporten als         

contactsport aanbieden. 

Onze 18+ sporters zullen de komende weken nog volgens de restricties plaatsvinden, en dit betekend dat wij nog 

gaan navragen of wij met de circuittrainingen binnen kunnen blijven werken. 

Tijdens de zomermaanden zullen wij gedurende de schoolvakantie (17 juli t/m 29 augustus 2021) gesloten zijn. 

Coronavirus hou deze regels in acht als u bij ons wil komen sporten 

Klachten? Blijf thuis en laat u testen.     Was vaak uw handen; 

Hoest en nies in uw elleboog;       Houd 1,5 meter afstand van anderen; 

Draag een mondkapje waar dit verplicht is; 
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