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Onderwerp  Update covid-19 en sport 

 

Om het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames te beteugelen heeft het demissionair kabinet 

een aantal maatregelen afgekondigd. Daarom zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd die per 

zaterdag 6 november ingaan. 

 

Hierbij informeren wij u over de maatregelen en enkele andere relevante punten zodat u zich 

hierop optimaal kunt voorbereiden. 

 

De belangrijkste wijzigingen voor sport vanaf 6 november a.s. 

• Bij het betreden van een binnen locatie op een sportlocatie geldt dat een Corona 

Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar; 

• De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor 

en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden; 

• Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en 

kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties; 

• Dit geldt voor sporters en publiek; 

• Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting 

niet. Dat betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), 

vrijwilligers, etc.;  

• Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen 

locaties wel een CTB tonen. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de CTB check? 

De huurder/gebruiker (vereniging of organisatie(s)) van een gemeentelijke sportaccommodatie, 

sportpark of zwembad is zelf verantwoordelijk voor de controle van het CTB voor de ruimtes 

waarvan zij gebruik maken in de accommodatie. (sportzalen, kleedkamers en toiletten, 

squashbanen, zalen, kantoren, horeca, baden en overige ruimten)    

 

Hoe kunnen gemeenten sportaanbieders ondersteunen? 

Voor veel sportverenigingen, sportaanbieders en andere groepen die sporten en bewegen is de 

CTB-check een behoorlijke uitdaging. De vele vrijwilligers en professionals in de sport doen al 

ruim 1,5 jaar enorm hun best om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te 

houden. Deze maatregelen vraagt wederom om flexibiliteit van de verenigingen en de 

sportbonden, maar jullie hebben bewezen daar goed en adequaat mee om te kunnen gaan.  



  

                                                     2 van 2 

 

 

De komende periode zullen collega’s van de afdeling Handhaving bezoeken brengen aan de 

verschillende sportaccommodaties om u te informeren over de CTB-check en het toepassen van 

de verschillende maatregelen. Dit heeft o.a. als doel om een goed beeld te krijgen van praktische 

knelpunten bij de toepassing van de nieuwe coronamaatregelen.  

Wanneer er alsnog vragen of onduidelijkheden zijn dan verzoeken wij u deze te mailen naar 

sportloket@velsen.nl. Indien er aanleiding toe is kunnen wij een (digitale) bijeenkomst 

organiseren om vragen te beantwoorden. Hier kunnen dan ook goede voorbeelden van andere 

sportaanbieders met elkaar gedeeld worden. 

Nuttige links en contacten 

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, 

verwijzen we u naar onderstaande websites van o.a. de rijksoverheid en het NOC*NSF. 

 

Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 
 

Sport specifieke protocollen en vragen en antwoorden: 
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland 

Zwembad specifieke protocollen en vragen en antwoorden: 
https://water-vrij.nl/protocol/nieuwe-versie-protocol-verantwoord-zwemmen-versie-8-0-
gepubliceerd/  

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks nog vragen 

of onduidelijkheden zijn dan kunt u ons bereiken via sportloket@velsen.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

Sportloket Velsen 

 

 


