
 

 

Informatie Gemeente Houten over de nieuwe maatregelen-Covid voor de sport 

Op 13 oktober heeft het kabinet ter bestrijding van het coronavirus een 'gedeeltelijke 
lockdown' aangekondigd om de sociale contacten en de reisbewegingen te beperken. Na 
een tijdelijke aanscherping/ verzwaring van deze maatregelen zijn we vanaf 
woensdagavond 18 november weer terug naar de richtlijnen van de gedeeltelijke 
lockdown. Hieronder treft u nogmaals de toen geldende richtlijnen voor de gedeeltelijke 
lockdown, betreffende sport aan.  

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor, tijdens en na het 
sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt 
gehouden en dat de hygiëne maatregelen van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet 
worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand 
uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.  

Spelregels voor sport in het kort 

Om groepsvorming en sociale contacten blijvend te verminderen en het aantal 
reisbewegingen blijvend te reduceren gelden onderstaande richtlijnen:  

• Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 
meter afstand te houden1. 

• Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groepje.  
• Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje 

(exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige 
ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:  

o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 
o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; 
o zij niet mengen. 

• Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje 
(exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:  

o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 
o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; 
o zij niet mengen; 
o geluidshinder is niet toegestaan2  

• Er worden geen wedstrijden gespeeld. 
• Publiek bij sport is niet toegestaan. 
• Voor topsporters gelden uitzonderingen. 
• Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 

1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En 
kinderen met klachten blijven thuis. 

• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. Toiletten kunnen wel geopend 
blijven. 

• Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven. 
• Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen 

wijzigingen.  
• Groepen sporters in de buitenruimte mogen zich verplaatsen mits de groepsgrootte 

van 4 personen aangehouden wordt. 

 
1 Uitzondering hierop is het beoefenen van theater of dans in de vorm van een culturele uiting voor zover dit voor het beoefenen hiervan echt noodzakelijk is.  
2 Bij een sportactiviteit mag alleen achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht. Daarvan is sprake bij een bronvermogen van maximaal 90 dB(A). Wil men bij een 

sportactiviteit muziek met een hoger bronvermogen ten gehore brengen? Dan kan daarvoor ten minste drie weken voor de betreffende sportactiviteit een ontheffing 
geluidhinder worden aangevraagd. Verwachten wij dat door die muziek ontoelaatbare geluidhinder in de omgeving van die sportactiviteit ontstaat? Dan weigeren wij die 
ontheffing. Aan een ontheffing verbinden wij voorschriften. Ontheffingen zijn voor niet-commerciële partijen gratis, voor commerciële partijen niet. 

 



 

 

• Personen van 18+ en 18- mogen tegelijkertijd bij elkaar in dezelfde ruimte zijn, maar 
dan is er een maximum van 4 personen per groepje tenzij deze personen behoren tot 
hetzelfde huishouden. 

• Volwassenen mogen nog wel banenzwemmen mits in en uit het water afstand van 
1,5 meter wordt aangehouden. Muv kinderen t/m 12 jaar. Daarvoor geldt afstand niet. 

Alle horeca is gesloten! 

Zowel de sportkantines als de horeca zijn dicht. Er zijn geen ontheffingen mogelijk. Uitgifte 
van eten en drinken, op welke manier dan ook mag niet.  

Huurvragen 

Momenteel komen er veel vragen binnen hoe de gemeente omgaat met kwijtschelding van 
de huur ten gevolge van annulering door de nieuwe maatregelen. We wachten de lijn van het 
Rijk hierin af.  

Alleen samen krijgen we corona onder controle 

We hebben waardering voor hoe de verenigingen en clubs in Houten zich de afgelopen tijd 
hebben ingezet om uitvoering te geven aan alle maatregelen. De gedeeltelijke lockdown is 
voor iedereen helaas weer een periode van nieuwe strengere maatregelen. Gemeente 
Houten en Sportpunt Houten proberen u hierin zoveel mogelijk te ondersteunen. Ook de 
overleggen van het Platform Sport kunnen gebruikt worden om vragen te stellen en 
informatie en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Voor nadere vragen verwijzen we u ook 
naar de (sport)koepels. Deze worden via ons en NOC*NSF in nauwe samenwerking met de 
directie sport van het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden. Voor de 
meest actuele versie van het protocol Verantwoord Sporten verwijzen we u naar 
https://nocnsf.nl/sportprotocol. Er wordt door de gemeente toezicht gehouden op de 
uitvoering van de maatregelen. Uiteraard in overleg met de verenigingen en de Covid-
steward.  
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