Beste voorzi ers, secretarissen, wedstrijdsecretarissen,
Het kabinet hee dinsdag 23 februari ter bestrijding van het coronavirus de strenge lockdown verlengd tot en met 15 maart, maar hee daarbij wel enkele
versoepelingen ingesteld. Voor de sport betekent dit dat jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar vanaf 3 maart op sportaccommoda es weer buiten
mogen sporten met meer dan twee personen. Niet in compe everband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Die lee ijdsgrens geldt momenteel
tot en met 17 jaar.
De andere regels zoals die al voor de sport gelden, blijven intact: sporten in een binnenruimte is niet toegestaan en buiten kan dus alleen onder voorwaarden
gesport worden, waarbij voor topsporters en jongeren uitzonderingen gelden.
Spelregels in het kort, per 3 maart:
Voor iedereen vanaf 27 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in groepjes met niet meer dan twee personen.
wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan
Voor kinderen tot en met 26 jaar is sporten buiten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.
Naast de sportkan nes, blijven ook douches, ﬁtnessruimtes en kleedkamers gesloten.
Het protocol Verantwoord Sporten is te vinden op www.nocnsf.nl. Dit protocol gaat uit van de per 23 januari 2021 geldende landelijke maatregelen. Het protocol
zal naar aanleiding van de persconferen e van het kabinet van 23 februari in de loop van woensdag 24 februari waar nodig worden aangepast.
De verruiming van de maatregelen hee geen eﬀect op de eerder vastgestelde voorwaarden en maatregelen voor de topcompe es. Deze kun je vinden in
het Protocol Topsportcompe es. Wat de nieuwe maatregelen betekenen voor hoe de verschillende groepen op de club dienen te trainen, wordt op dit
moment uitgewerkt. Evenals wat dit betekent voor de trainingen van clusterteams. Zodra deze informa e beschikbaar is komen wij hierop terug. Wij danken
jullie voor jullie geduld.
Bij andere vragen, schroom niet en neem contact met ons op per mail.
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