
 

Ede, 16 februari 2022 

 

 

Geachte sportaanbieders, 

 

Op dinsdag 15 februari 2022 heeft minister Kuipers namens het kabinet aangekondigd dat er een aantal 

versoepelingen komen in de maatregelen komen om de verspreiding van Covid-19 tegen gaan. In deze brief 

de belangrijkste wijzigingen die betrekking hebben op de sport en ingaan op vrijdag 18 februari 2022 en 

vrijdag 25 februari 2022. Gelukkig is er weer meer mogelijk voor de sport en willen wij u door deze brief zo 

goed mogelijk daarover informeren.  

 

Informatie over maatregelen 

Op de website Corona en sport (waaronder zwemmen, groepslessen en sportevenementen) | Coronavirus 

COVID-19 | Rijksoverheid.nl vindt u de laatste informatie over de maatregelen voor sport die op dat moment 

gelden. Deze informatie wordt aangepast op de datum dat maatregelen ingaan. 

 

Daarnaast vindt u via NOC*NSF op https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport de meest recente protocollen, 

antwoorden op veel gestelde vragen en tips en tools. De bonden zullen u informeren over de competities. 

Voor de fitnessaanbieders geeft de brancheorganisatie NL Actief ondersteuning via www.nlactief.nl. Al deze 

websites krijgen regelmatig een update en we vragen u dan ook om deze sites goed in de gaten te houden.  

 

Samenvatting maatregelen sport vanaf 18 februari 2022 

Basisregels voor sport 

• Binnensport- & buitensportaccommodaties, zwembaden, sportscholen en andere locaties waar 

gesport kan worden mogen weer open; 

• Trainingen, wedstrijden en competities zijn toegestaan;  

• Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet 
verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht voor personen vanaf 18 jaar; 

• Alle sportaccommodaties, inclusief kleedkamers en douches, zijn voor regulier gebruik open; 

• Er zijn geen beperkingen qua groepsgrootte tijdens de sportactiviteiten; 

• Publiek is toegestaan bij zowel wedstrijden als trainingen. 

 

Specifieke aanvullingen voor de binnenlocaties (inclusief zwembaden) 

• Verplichte check op CTB vanaf 18 jaar; 

• Geen beperkingen qua groepsgrootte; 

• Mondkapjes niet verplicht. 

 

Uitzonderingen op het coronatoegangsbewijs (CTB) voor: 

• De CTB-verplichting geldt niet voor personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden 
verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches, vrijwilligers, etc.. Deze 
vrijstelling geldt alleen als zij actief zijn in hun functie; 

• Voor het afhalen van eten en/of drinken bij sportkantines; 

• Voor professionele sporters. 

 

Publiek: 

• Publiek is toegestaan bij alle wedstrijden; 

• Bij minder dan 500 bezoekers is een vaste zitplaats niet verplicht en vervalt de plicht (bij 

binnenlocaties) om een mondkapje te dragen bij verplaatsing; 

• Bij meer dan 500 bezoekers is een vaste zitplaats verplicht. Bij een binnenlocatie is ook het dragen 

van een mondkapje bij verplaatsing en een CTB vanaf 18 jaar verplicht; 

• Voor publiek bij topsport (zowel binnen als buiten) is een CTB vanaf 13 jaar verplicht; 
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Regels voor de sportkantines/horeca 

De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca en mogen derhalve tot 01:00 uur open.  
Een coronatoegangsbewijs blijft verplicht. Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden, een 
mondkapje te dragen een vaste zitplaats te hebben. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is 
wel mogelijk zonder CTB. Bij afhalen zonder CTB binnen geldt dan wel de mondkapjesplicht.  
 

Samenvatting maatregelen sport vanaf 25 februari 2022 

Vanaf vrijdag 25 februari vervallen alle aanvullende maatregelen die van toepassing zijn op de sport, op de 

volgende punten na: 

• Bij meer dan 500 bezoekers op een binnenlocatie, zonder vaste zitplaats geldt de verplichting om 

een CTB o.b.v. 1G te controleren bij binnenkomst vanaf 13 jaar; 

Dit zijn de punten die wij nu weten. De precieze uitwerking vanuit de Rijksoverheid volgt nog. 

 

Financiële compensatie 

Eerder informeerde wij u al over de verschillende financiële regelingen als gevolg van de COVID-19 

maatregelen. Dit gaat voor de sport om de TASO, TVS en SpukIJZ. De regelingen zullen vermoedelijk eind 

deze maand ingaan en zullen kort daarvoor officieel gepubliceerd worden. Houd daarvoor goed de websites 

van NOC*NSF, uw sportbond of de website van de uitvoeringsorganisatie DUS-I (www.dus-i.nl) in de gaten.  

 

Meer informatie 

Dit is op dit moment de informatie die wij hebben. Voor verdere uitwerking van de maatregelen verwijzen we 

u naar de eerder genoemde websites. U bent als aanbieder zelf verantwoordelijk om de nieuwe maatregelen 

te verwerken in uw aanbod, protocollen en in uw communicatie richting de leden. Mocht u na het bekijken 

van de genoemde websites nog vragen hebben, dan kunt u die stellen aan verenigingsadvies@sportservice-

ede.nl. 

 

Ten slotte 

Wij hopen dat we hiermee de coronamaatregelen voorlopig achter ons hebben gelaten en weer kunnen 

terugkeren naar een “normaal” sportaanbod. Voor nu wensen wij u heel veel succes met het organiseren 

van uw sportaanbod.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Randewijk, voorzitter Sportforum Ede 

Ronald ter Hoeven, directeur/bestuurder Sportservice Ede 

Jeroen Otten, Gemeente Ede, afdeling vastgoed 

Dennis Zwartkruis, Gemeente Ede, afdeling wonen, economie, sport en cultuur 
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