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Beste bestuurders en vrijwilligers, 
 
 
Afgelopen woensdagavond 4 november zijn er een aantal aangescherpte maatregelen m.b.t. 
sporten en bewegen ingegaan. Deze gelden in ieder geval t/m 18 november.  
Naar aanleiding daarvan zijn er landelijk weer diverse gebruikelijke afstemmingsoverleggen 
geweest. Daarbij is het niet altijd mogelijk om op deze korte termijn alle belanghebbende 100% op 
één lijn te krijgen. Met name als het gaat om interpretaties en grijze gebieden van de maatregelen. 
Daar waar dat niet zo is, is de noodverordening van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
leidend. Via deze weg willen we u van de belangrijkste wijzigingen t.a.v. sporten en bewegen op de 
hoogte brengen. 
 
Los van de mogelijkheden die er nog wel zijn, is het belangrijk dat u als bestuurder zich ook steeds 
de vraag blijft stellen of (en hoe) het in uw situatie redelijkerwijs mogelijk is om uw sportaanbod 
verantwoord te organiseren. Voor iedere vereniging met zijn eigen specifieke eigenschappen en 
cultuur is dat net even anders. Vanwege de aanscherping kan het zijn dat vooral veel teamsporters 
in ieder geval t/m 18 november even een pas op de plaats moeten maken. Uiteraard blijft voor hen 
de mogelijkheid bestaan om individueel of met maximaal 2 personen te sporten. 
 
 
Aangescherpte maatregelen per 4 november 22.00 uur: 

• Voor zowel binnen als buiten geldt dat volwassenen individueel mogen sporten, en maximaal 
met 2 personen (dit was 4 personen) tegelijk op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en 
anderen. 

• Sporten in groepen (meer dan 2 personen) en groepslessen zijn niet toegestaan. Daar is in de 
recente aanscherping bij gekomen dat ook sporten in teamverband (ook met voldoende 
afstand) niet is toegestaan. Teamsporters kunnen uiteraard nog wel individueel of met 
maximaal 1 andere persoon erbij trainen. 

• De zwembaden zijn gesloten. Er vinden ook geen zwemlessen voor jeugd plaats. 

• Dubbelen bij tennis (en padel) is de komende weken niet toegestaan. Met 4 personen op 1 
baan wordt gezien als een groepsactiviteit. Singelen kan uiteraard nog wel. 

 
Wellicht ten overvloede: Voor kinderen t/m 17 jaar geldt de maximale groepsgrootte van 2 
personen tijdens het sporten niet. Dat geldt voor zowel binnen-, als buitenaccommodaties en voor 
zowel individuele als teamsporten. 
 
 
Ondanks alle aangescherpte regels die er nu gelden, is duidelijk dat sport en bewegen nog steeds 
als belangrijke uitlaatklep wordt gezien. Ook al is het voor volwassen nu vooral individueel. Laten 
we dat voor nu even koesteren. Het is erg fijn dat er nog gesport kan worden. Communiceer de 
maatregelen ook duidelijk naar uw trainers en leden (en/of ouders).  
 
Het kan zijn dat er nog onderdelen aangescherpt of verduidelijkt worden. In dat geval zullen we dat 
z.s.m. met u communiceren.  
Voor meer context, sport gerelateerde informatie en tips verwijs ik u graag naar het overzicht dat 
NOC*NSF daarover heeft opgesteld. 
 
 
 
 

https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona
https://nocnsf.nl/sportprotocol


 

 

 
 
 
Voor algemene vragen over alle noodmaatregelen kunt u ook terecht op de website van de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waar u de noodverordening aantreft. 
 
Mocht u nog vragen hebben of ondersteuning willen, dan kunt u altijd contact opnemen met het 
Sportbedrijf via verenigingsondersteuning@tilburg.nl, of neem direct contact op met uw 
verenigingsondersteuner.  
 
 
Wij wensen u veel succes met de aanpassingen voortkomend uit deze nieuwe maatregelen, en 
hopen vooral dat u voldoening blijft halen uit het feit dat jong en oud nog kan blijven sporten op uw 
vereniging. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Rick van Wandelen 
Afdelingshoofd  Sportbedrijf  
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