
Coronavirus en sporten – lokale spelregels gemeente Uden 

 
Update: ingangsdatum 11 mei 2020 

 

Vanaf 29 april is het weer mogelijk om in georganiseerd verband buiten te sporten voor de jeugd. 

Vanaf 11 mei mogen ook volwassenen in groepen buiten sporten als er 1,5 meter afstand tot elkaar 

wordt gehouden. 

Om dit op een goede manier met elkaar vorm te geven hanteert de gemeente Uden spelregels. Deze 

spelregels leggen we hieronder per doelgroep uit. In ieder geval gelden deze 3 algemene regels voor 

iedereen: 

 

 Bij klachten zoals, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging/koorts 

geldt nog steeds: blijf thuis. Dit geldt ook voor kinderen, zowel wanneer zij zelf klachten 

vertonen als wanneer iemand in het huishouden koorts heeft, benauwdheidsklachten of 

positief getest is op het coronavirus (COVID-19) 

 

 De spelregels voor sport- en beweegaanbieders gelden voor sportverenigingen en 

(commerciële) sportaanbieders, evenals partijen die zich richten op recreatieve, sportieve 

activiteiten voor de jeugd, zoals scouting, dansverenigingen en jongerenwerk 

 

 Niet opvolgen van deze spelregels betekent een risico op boetes, uitsluiten van deelname of 

het zelfs weer sluiten van de accommodatie  

 

1) Spelregels voor inwoners 

 Kinderen tot en met 12 jaar kunnen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten 

 Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding buiten sporten 

met elkaar, maar dan wel met 1,5 meter afstand onderling 

 Inwoners vanaf 19 jaar mogen in groepen samenkomen om buiten te sporten. Daarbij geldt dat 

- 1,5 meter onderlinge afstand verplicht is. 

 Het advies is om geen risico’s op te zoeken waardoor u bent aangewezen op medische hulp 

(bijvoorbeeld door een ongeval). 

 Behoort u tot een risicogroep dan adviseren we om zoveel mogelijk sociaal contact te 

vermijden en niet samen te sporten. 

 

2) Spelregels voor sport- en beweegaanbieders 

 

2.1.  Verenigingen/stichtingen 

 De binnensportaccommodaties blijven gesloten voor sportactiviteiten van 

verenigingen/stichtingen en (commerciële) sportaanbieders tot in ieder geval 1 september. 

 Binnenzwembaden mogen weer open, maar moeten wel het protocol van de Koninklijke 

Nederlandse Zwembond (KNZB) opvolgen.  

 

 De buitensportaccommodaties gaan alleen open voor georganiseerde trainingen. Wedstrijden 

en toernooien zijn niet toegestaan tot in ieder geval 1 september. Daarbij gelden de volgende 

aanvullende voorwaarden: 

o Er is geen maximale groepsgrootte, maar we doen een beroep op ieders gezonde 

verstand; 



o We vinden dat sportverenigingen toegankelijk moeten zijn voor niet-leden om deel te 

nemen aan trainingen, uiteraard met inachtneming van een verantwoorde 

groepsgrootte; 

o Voor sporters vanaf 13 jaar geldt dat er onderling 1,5 meter afstand moet zijn. De 

trainer/leider ziet daarop toe en sportbonden en NOC*NSF geven tips voor de invulling 

van deze trainingen; 

o Trainingen worden uitsluitend gegeven in begeleiding van een trainer/leider. Bij 

voorkeur door één persoon per groep, maar als er meer begeleiding nodig is dan mag 

dit met maximaal 3 personen. Daarbij moeten trainers/leiders altijd 1,5 meter afstand 

houden;  

o Stel één of meerdere coronaverantwoordelijke(n) aan en zorg ervoor dat altijd één van 

hen herkenbaar aanwezig is op de accommodatie wanneer er gesport wordt; 

o Als er meerdere groepen gelijktijdig trainen moet er een gepaste onderlinge afstand 

zijn; 

o Zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen 

elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten. Bij wisselingen van de 

groepen adviseren we minimaal 20 minuten tussen opeenvolgende trainingen te 

plannen. Als dit qua planning niet haalbaar is dan is het advies om een tweede in- en 

uitgang te gebruiken richting de velden/banen; 

o Stimuleer sporters om niet eerder dan 10 minuten voor de training aanwezig te zijn en 

direct na de sportactiviteit de sportlocatie te verlaten;  

o Enkel de banen en velden worden opengesteld. Er kan gebruik gemaakt worden van de 

kunstgrasvelden. Voor natuurgrasvelden geldt dat deze mogelijk al ingezaaid zijn ter 

voorbereiding op komend seizoen waardoor gebruik onwenselijk is. Als verenigingen 

deze toch willen betreden dan kunnen zij hierover afstemming zoeken met Rik van de 

Burgt (Rik.van.de.burgt@uden.nl). 

o Het clubhuis en de kleedaccommodaties zijn vooralsnog gesloten tot 1 september. 

Thuis omkleden en douchen is verplicht. Het toilet mag slecht in uitzonderlijke 

gevallen gebruikt worden. Er mag dan één kleedkamer opengesteld worden voor toilet 

gebruik als daarbij de hygiëne voorschriften van het RIVM worden gevolgd; 

o De materiaalruimte is enkel toegankelijk voor één leider/trainer tegelijkertijd; 

o Zorg dat te allen tijde EHBO-materialen en een eventueel aanwezige - AED 

beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten; 

o Buiten de trainingen om is het enkel toegestaan het sportpark te betreden voor 

noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, als de richtlijnen van het RIVM gevolgd 

worden; 

o Er komen geen ouders/verzorgers of toeschouwers op het sportpark. Sporterskomen 

zelfstandig naar het sportpark als dat kan of worden afgezet/opgehaald op het 

parkeerterrein. Ouders/verzorgers gaan naar huis. Carpoolen is niet toegestaan. Er 

moet een duidelijke aanrijdroute te zijn voor auto’s en fietsen.  

 

2.2. Spelregels voor commerciële sportaanbieders/ondernemers 

 Fitnesscentra en sportscholen blijven vooralsnog gesloten tot 1 september 

 Als een partij beschikt over een eigen privéterrein, zoals een weiland of parkeerplaats, mag er 

daar onder begeleiding buiten gesport worden. Daarbij gelden wel de voorwaarden zoals 

opgenomen voor de buitensportaccommodaties (zie 2.1). 

 In de openbare buitenruimte mogen bootcamp-, yogacursussen of andere sportieve 

activiteiten onder begeleiding van een instructeur worden aangeboden. Daar gelden wel 

voorwaarden voor (zie 2.3). 
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2.3. Algemeen: voor zowel verenigingen/stichtingen als commerciële beweegaanbieders  

 Met partijen, anders dan de buitensportverenigingen, die sportactiviteiten naar buiten willen 

verplaatsen, bekijken we samen of dit kan. Daarbij gelden voorwaarden: 

o Als een partij gebruik wil maken van de faciliteiten van een buitensportvereniging legt 

deze zelf contact met deze vereniging. De buitensportvereniging geeft zelf aan of daar 

mogelijkheden voor zijn. Zo ja, dan wordt dit gemeld door de gebruiker bij de 

gemeente. De gebruiksmomenten (dagen en tijdstippen)  moeten worden doorgegeven 

aan Maud van de Weem (maud.van.de.weem@uden.nl); 

o Partijen die in groepsverband in de openbare buitenruimte willen sporten, zoals een 

park, vragen we voor 13mei 2020 aan te geven: welke activiteit (1), welke 

groepsgrootte (2), de benodigde vierkante meters (3), welke dagen (4), welke 

tijdstippen (5) en op welke voorkeurslocatie (6). Dit kan door een mail te sturen naar 

verhuur@uden.nl. Dit geldt ook voor partijen die reeds een verzoek hebben ingediend 

voor jeugdactiviteiten en dit nu willen uitbreiden met sportactiviteiten voor 

volwassenen. Op basis hiervan worden de mogelijkheden in kaart gebracht. U krijgt 

uiterlijk 18 mei te horen of u de beoogde activiteit op een locatie in de openbare 

ruimte kunt aanbieden.  

Doelstelling is het behoud van een overzichtelijke situatie waarbij bekend is waar 

partijen zich bevinden om te voorkomen dat veel personen zich op één plek 

concentreren. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat er geen andere (individuele) 

sporters op de openbare buitenruimte aanwezig zijn. Het betreft geen exclusief 

gebruik;  

o Voor gebruik van de openbare buitenruimte gelden dezelfde spelregels als bij de 

buitensportaccommodaties (zie 2.1).  

 Iedere sport- en beweegaanbieder dient één verantwoordelijke aan te stellen die op de hoogte 

is van zowel landelijke als gemeentelijke regels en richtlijnen evenals de protocollen vanuit de 

sportbond/NOC*NSF. Deze persoon moet deze informatie binnen de eigen organisatie 

verspreiden. Deze persoon is tevens contactpersoon voor de gemeente bij algemene vragen en 

handhavingsaspecten. Voor 13mei 2020 moet de naam van deze persoon, inclusief emailadres 

en telefoonnummer, bekend zijn bij Maud van de Weem (maud.van.de.weem@uden.nl).  

 Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de 

sportactiviteiten zelf en het handhaven van de spelregels.  

 

3. Spelregels voor onderwijs en kinderopvang 

 Basis- en middelbaar onderwijs en mogen zodra zij weer opengaan voor het 

bewegingsonderwijs gebruikmaken van hun eigen of de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties. Voorkeur gaat er wel naar uit dat zij de (openbare) buitenruimte 

gebruiken om te sporten met de leerlingen. Het heeft de voorkeur om daarvoor het eigen 

speelplein te gebruiken. Als een partij graag de openbare buitenruimte gebruikt dan dienen zij 

hierover contact op te nemen met de gemeente op eenzelfde manier als sport- en 

beweegaanbieders dat moeten doen (zie 2.3.) 

 Scholen bepalen zelf hoe ze de beweegmomenten inzetten in relatie tot het nieuwe lesrooster. 

Als zij weer gebruik willen maken van een gemeentelijke binnensportaccommodatie dan 

moeten zij hiervoor contact opnemen met Suzanna van der Heijden via verhuur@uden.nl   

 Voor kinderopvang en BSO geldt dat zij vooralsnog aangewezen zijn op de buitenruimte om te 

sporten en bewegen met de kinderen. Dit omdat daar vermenging van kinderen van 

verschillende scholen en groepen plaatsvindt. Als zij voor beweegactiviteiten gebruik willen 

maken van de openbare buitenruimte dienen zij hierover contact op te nemen met de 

gemeente op eenzelfde manier als sport- en beweegaanbieders dat moeten doen (zie 2.3.).  
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 De gemeente zorgt ervoor dat er in de gemeentelijke binnensportaccommodaties voldoende 

desinfectie materiaal voorhanden is. Begeleiders, docenten en buurtsportcoaches zijn verplicht 

om na elke les de contactpunten zelf schoon te maken. Voor de gymzalen die in eigendom van 

de scholen zelf zijn geldt dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het handhaven van 

de hygiëne vereisten die het RIVM stelt. 

 Begeleiders, docenten en buurtsportcoaches die het bewegingsonderwijs verzorgen moeten 

1,5 meter afstand houden ten opzichte van andere volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. 

 Met betrekking tot de inzet van buurtsportcoaches is het uitgangspunt om dezelfde 

contactmomenten te hanteren als voor de coronacrisis. Concrete afstemming hierover moet 

gezocht worden met Mariëlle Zijlstra, m.zijlstra@ssnb.nl.  

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met beleidsadviseur sport,  Maud 

van de Weem (maud.van.de.weem@uden.nl) 
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