Betreft: Corona update nummer 5 seizoen 2021/2022

Annen, 21 december 2021

CORONA UPDATE N.A.V. DE PERSCONFERENTIE OP 18 december
Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de overheid daarom genoodzaakt om wederom
heftige maatregelen in te stellen. De samenleving wordt weer hard geraakt en ook het amateurvoetbal.
Naar aanleiding van de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte van zaterdag 18 december
2021 informeren wij u over de specifieke maatregelen voor sport en bewegen. De maatregelen zijn per
direct ingegaan en lopen in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022.
De maatregelen op een rij;
Binnensportlocaties zijn gesloten. Buitensportlocaties mogen open zijn tussen 05:00 en 17:00 uur. (Na
17.00uur mag er ook geen (bestuurs)vergadering plaatsvinden).
Sporten op sportlocaties buiten tussen 05:00 en 17:00 uur
Sporten buiten (in de openbare ruimte) is toegestaan





Volwassenen van 18 jaar: sporten toegestaan met max 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief
instructeur*
Georganiseerd buiten in de openbare ruimte sporten is ook na 17:00 uur toegestaan. U bent dan
met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur. U kunt dus bijvoorbeeld
samen fietsen, hardlopen, bootcampen of fitnessen in het park.
Kinderen tot en met 17 jaar: trainingen, wedstrijden onderling met teams van de eigen club
toegestaan. Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

*Sporten met tweetallen
Vooropgesteld dient te worden dat de tweetallen qua samenstelling gedurende de training niet van
samenstelling mogen wisselen. De afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De
afstand tussen de tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming.
Wij geven over die afstand geen advies, maar 4 à 5 meter lijkt in de praktijk het meest aangehouden te
worden. Ook zien we dat er vakken worden gemaakt waarbinnen tweetallen op veilige afstand van elkaar
kunnen sporten. Om instructie te geven aan één tweetal mag een trainer van tweetal naar
tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van het tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan alle
tweetallen in één keer mag niet.

Onderlinge wedstrijdjes


Spelen van onderlinge wedstrijdjes op de club (sportaccommodatie) voor jongeren t/m 17 jaar is
wel toegestaan. Er wordt verzocht deze activiteiten niet uit te laten groeien tot complete
toernooien.

Publiek


Er is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport en professionele sport.
o Wedstrijden binnen en buiten worden gespeeld zonder publiek. Ook bij trainingen en
andere activiteiten is geen publiek. Dit geldt voor professionals en amateurs.

Sportkantines



Sportkantines zijn gesloten.
Alleen toiletten mogen toegankelijk blijven op sportlocaties buiten.
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