
 
 

    
 

Coronaregels in relatie tot sport, recreatie en cultuur per 1 juni 2020 
 
 
Op 1 juni 2020 om 12.00 uur treedt de 6e noodverordening COVID veiligheidsregio Hollands Midden in 
werking. Hierbij een toelichting op de meest relevante (nieuwe) regels voor sport, recreatie en cultuur. 
 
Eet- en drinkgelegenheden sportaccommodaties  
In de 6e noodverordening is geregeld dat commerciële eet- en drinkgelegenheden bij of op 
buitensportaccommodaties open mogen, onder de voorwaarden die gelden voor de reguliere horeca.  
Dit betekent onder meer dat binnen niet meer dan 30 gasten in de eet- en drinkgelegenheid aanwezig 
mogen zijn, gasten gebruik moeten maken van een zitplaats aan een tafel of bar en vooraf moeten 
reserveren. Aanwezigen dienen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot elkaar, met 
uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. 
 
Para-commerciële eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn van buitensportaccommodaties 
(verenigingskantines) blijven in ieder geval tot 1 juli gesloten; bij zwemgelegenheden en instellingen 
voor topsport mogen deze wel geopend zijn. 
 
Gebruik vergaderruimten sportaccommodaties 
Clubgebouwen van verenigingen die buitensportactiviteiten mogelijk maken, mogen gebruikt worden 
voor vergaderingen e.d. Dit vanwege de algemene versoepeling dat samenkomsten in voor publiek 
openstaande gebouwen en bijbehorende erven, en in besloten plaatsen, weer zijn toegestaan tot 
maximaal 30 personen per gebouw, exclusief personeel. Daarbij geldt de algemene voorwaarde van het 
treffen van maatregelen die er voor zorgen dat er tussen personen te allen tijde 1,5 meter afstand kan 
worden gehouden. En sportkantines moeten, in ieder geval tot 1 juli, gesloten blijven. Dus zelf koffie en 
thee meebrengen. 
 
Sporten en bewegen jongeren 13-18 jaar  
Jongeren tussen 13-18 jaar die georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals 
buiten sporten en bewegen, hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden. Interne oefenwedstijden 
in clubverband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn toegestaan. Hierbij geldt voortaan ook 
voor jongeren van 13 tot en met 18 dat tijdens deze oefenwedstrijden de afstandseis van 1,5 meter niet 
geldt. Een potje voetbal is voor deze leeftijdsgroep dus toegestaan. 
 
NB: Voor spontaan buiten sporten en bewegen, zoals een balletje trappen in het park, geldt voor deze 
leeftijdsgroep nog steeds de 1,5 meterregel. Voor buiten sporten door volwassenen, al dan niet 
georganiseerd, blijft de 1,5 meterregel onverkort gelden. 
 
Buurthuizen, wijkcentra, zalencentra en -complexen 
Mogen open. Valt onder de algemene versoepeling voor samenkomsten in voor publiek openstaande 
gebouwen en daarbij behorende erven, en in besloten plaatsen. Deze zijn mogelijk tot en met 30 
personen per gebouw (kinderen en volwassenen), exclusief personeel. De inrichting moet wel zodanig 
zijn dat alle aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.  
 
Sanitaire voorzieningen  
Het is verboden om gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen geopend te houden bij 
vakantieparken, kampeerterreinen en kampeerveldjes (zoals kamperen bij de boer).  
Toiletvoorzieningen in pretparken, dierentuinen, natuurparken (recreatieparken), natuurgebieden en 
stranden vallen niet onder dit verbod en mogen dus gewoon open zijn. Voor jachthavens geldt dat 
alleen een toiletvoorziening open mag zijn.  
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Bij buitensportvoorzieningen en zwembaden mogen toiletvoorzieningen geopend zijn, 
gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen moeten gesloten blijven. Kleedruimtes bij 
zwembaden mogen open, kleedruimtes bij buitensportvoorzieningen nog niet.  
 
Sport- en fitnessgelegenheden 
Sportgelegenheden waar binnen wordt gesport moeten voorlopig gesloten blijven, met uitzondering van 
zwemgelegenheden en topsportinstellingen. Ook binnen sporten en bewegen als onderdeel van een 
afslanktherapie is niet toegestaan. Sportscholen mogen mogelijk per 1 juli as. open.  
Op medische indicatie kunnen onder andere fysiotherapeuten en revalidatietherapeuten 
bewegingsoefeningen doen met mensen, ook binnen. Dit geldt alleen voor (para)medische beroepen. 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op. In geval van twijfel kan overlegd worden 
met de inspectie.  
 
Dansscholen 
Volgens de toelichting bij de 6e noodverordening vallen dansscholen onder sport- en 
fitnessgelegenheden en moeten ze dus vooralsnog gesloten blijven, evenals gelegenheden waar 
trainingen als pilates, yoga e.d. worden aangeboden.  
De aanname wordt wel gedaan dat dansscholen onder centra voor de kunsten vallen en daarom open 
zouden mogen. Die uitleg is echter strijdig met de toelichting bij de noodverordening en ook met de 
volgende passage op www.rijksoverheid.nl: Mogen dansscholen weer open? De positie van 
binnensporten (zoals dansscholen) op de routekaart voor versoepeling van de maatregelen (nu gepland 
voor 1 september), wordt eind juni door het kabinet bekeken. Kinderen en volwassenen mogen wel 
buiten lessen volgen. 
 
Bowlingbanen 
Bowlingbanen worden beschouwd als (binnen)sportgelegenheid en blijven vooralsnog gesloten. 
Horecavoorzieningen in bowlingcentra mogen ook niet open.  
 
Escaperooms, paintballen, glow in the dark golf, binnenspeeltuinen en trampolineparken 
Mogen open. Valt onder de algemene versoepeling dat samenkomsten in voor publiek openstaande 
gebouwen en daarbij behorende erven, en in besloten plaatsen, zijn toegestaan tot maximaal 30 
personen (kinderen en volwassenen) per gebouw, exclusief personeel. Wel moet ervoor worden 
gezorgd dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden. 
 
Biljarten en darten 
In recreatief verband mag dit. Valt onder de algemene versoepeling dat samenkomsten in voor publiek 
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, en in besloten plaatsen, zijn toegestaan tot 
maximaal 30 personen per gebouw, exclusief personeel. Wel moet er voor worden gezorgd dat de 
aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden. Competitie is nog niet toegestaan.  
 
NB: biljarten en darten als ‘nevenactiviteit’ in een horecagelegenheid is niet toegestaan. Commerciële 
horeca mag open onder de voorwaarde dat bezoekers een zitplaats aan een tafel of bar gebruiken.  
 
Denksporten 
Deze vallen in beginsel onder de algemene versoepeling dat samenkomsten in voor publiek 
openstaande gebouwen en bijbehorende erven, en in besloten plaatsen, zijn toegestaan tot maximaal 
30 personen (kinderen en volwassenen) per gebouw, exclusief personeel. Maar: er kan moeilijk aan de 
1,5 meterregel worden voldaan, dus tenzij er creatieve oplossingen worden gevonden is het advies dit 
niet te doen. Zie op www.rijksoverheid.nl bij ‘veel gestelde vragen over het coronavirus en sport’: Kan ik 
nog bridge spelen, schaken of andere denksporten doen? Het advies is om dit niet te doen. Veel van deze 
denksporten vereisen dat deelnemers aan dezelfde tafel zitten en dat is in veel gevallen binnen 1,5 
meter. Daarnaast worden materialen vaak doorgegeven.  

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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Casino’s en speelhallen, sauna’s 
Blijven vooralsnog gesloten, mogelijk op 1 juli as. weer open.  
 
Bibliotheken 
Mogen open. Er geldt geen maximum aantal bezoekers en er moeten maatregelen zijn getroffen 
waardoor aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden tot de dichtstbijzijnde persoon. 
 
Musea, presentatie-instellingen en monumenten met publieksfunctie 
Mogen open. Er geldt geen maximum aantal bezoekers, mits de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter 
afstand kunnen houden tot de dichtstbijzijnde persoon, met uitzondering van personen die een 
gezamenlijk huishouden vormen. De instelling moet ook zodanige maatregelen nemen dat dit kan. 
Bezoek kan uitsluitend plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak.  
Is een monument een kerk, dan geldt de algemene regel van maximum 30 bezoekers per gebouw en 
uiteraard ook de 1,5 meterregel.  
 
Muziekscholen en centra voor de kunsten 
Mogen open. Vallen onder de algemene versoepeling dat samenkomsten in voor publiek openstaande 
gebouwen zijn toegestaan tot maximaal 30 personen (kinderen en volwassenen) per gebouw, exclusief 
personeel. Wel moet ervoor worden gezorgd dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen 
houden. 
 
Bioscopen, concertzalen en theaters 
Mogen open. Het maximaal toegestane aantal bezoekers is 30 per afzonderlijke ruimte in plaats van per 
gebouw. Wel dienen de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de 
dichtstbijzijnde persoon, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen 
onderling.  
Daarnaast dienen alle bezoekers van tevoren te reserveren en gebruik te maken van een zitplaats. 
Staanplaatsen in concertzalen of podia zijn dus niet toegestaan. Indien in een ruimte een zichtbaar 
gescheiden podium aanwezig, bijvoorbeeld bij concertzalen of theaters, geldt dat podium als 
afzonderlijke ruimte. Daardoor tellen de op het podium aanwezig personen niet mee voor het 
maximumaantal personen van 30 per afzonderlijke ruimte. Popconcerten en overige 
muziekvoorstellingen in de concertzalen en podia als in dit artikel bedoeld, worden niet als evenement 
beschouwd (evenementen zijn tot 1 september as. verboden). Drive-in bioscopen worden wel als 
evenement gezien omdat deze buiten plaatsvinden.  
 
Multifunctionele complexen 
Er is in de nieuwe noodverordening een aparte voorziening getroffen voor multifunctionele complexen, 
zoals in Gouda de Garenspinnerij of de Chocoladefabriek. 
Als bijvoorbeeld een muziekschool, theater of horecagelegenheid onderdeel uitmaakt van een 
multifunctioneel complex, zijn niet per gebouw maar per zelfstandige functie maximaal 30 personen 
toegestaan -of een hoger aantal als dat specifiek voor die functie is toegestaan (zoals voor theater 
maximaal 30 personen per afzonderlijke ruimte). Dit is exclusief personeel. Per zelfstandige functie 
gelden dan de voorwaarden die voor die functie van toepassing zijn.  
 
Voorwaarde is dat de verschillende functies daadwerkelijk functioneel van elkaar zijn gescheiden en elk 
over een zelfstandige ruimte in het gebouw beschikken. Bezoekersstromen moeten zoveel mogelijk 
worden gescheiden en alle bezoekers moeten altijd en overal 1,5 meter afstand kunnen houden.   
De regels voor multifunctionele complexen gelden niet voor zalencentra en -complexen. 


