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Beste BAV-leden,
Premier Rutte heeft in zijn persconferentie van dinsdag 21 april versoepeling van een aantal
maatregelen aangekondigd voor het onderwijs en de sport. Het is een eerste stap op de lange
weg uit de lockdown. In deze update zetten we de besluiten voor de sport op een rij. Het gaat
om hoofdlijnen. De invulling is aan de koepelorganisaties, de verenigingen en de gemeenten.
Daar wordt inmiddels hard aan gewerkt.

Kabinetsbesluiten
•
•
•

Alle huidige maatregelen binnen de sport tegen de verspreiding van het coronavirus
gelden nog tot en met dinsdag 28 april. Deze maatregelen zijn van kracht voor alle
sportfaciliteiten, sportclubs en evenementen.
De huidige, algemeen geldende coronamaatregelen blijven tot en met 20 mei van kracht.
Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot
1 september.

Met ingang van 29 april geldt het volgende t.a.v. sportactiviteiten:
•
•

Kinderen tot 12 jaar mogen onder begeleiding buiten trainen waarbij de anderhalve
meter-maatregel tussen kinderen onderling niet geldt. Mits de kinderen gezond zijn /
geen klachten hebben natuurlijk.
Voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde maar mét inachtneming van de
anderhalve meter-maatregel.

Atletiek Unie
De Atletiek Unie is bezig om deze versoepelde maatregelen in kaart te brengen voor de atletiek
en streeft ernaar uiterlijk vrijdag 24 april met definitieve richtlijnen voor de aangesloten
verenigingen te komen.
Met betrekking tot volwassenen schrijft de Atletiek Unie op zijn website dat samen hardlopen of
gezamenlijk trainen nog altijd een te groot risico is, zij adviseert dan ook in navolging van het
RIVM om dit niet te doen. “Bovendien merken we dat individuele hardlopers zich goed aan de
maatregelen houden en dat hardlopen zoals het nu gedaan wordt, heel erg goed gaat.
Hardlopers blijven alleen lopen en houden de afstandsregels in acht”, aldus de Atletiek Unie.

Hoe gaat de BAV met de nieuwe maatregelen om?
We zijn blij dat de jeugd vanaf 29 april weer kan sporten en dat we individueel kunnen blijven
hardlopen. Maar er is nog veel werk te verzetten voor we weer ‘de wei’ in kunnen.
-

We kijken uit naar de definitieve richtlijnen van de Atletiek Unie en zullen
maatregelen nemen om die zo goed mogelijk te implementeren.
We wachten niet af. De jeugdtrainers zijn al aan het brainstormen over
(eventueel aangepaste) trainingstijden, eventueel alternatieve locaties (in
verband met groot onderhoud van de baan), aanbod van trainingen aan nietleden (genoemd in de persconferentie), beschikbaarheid van en beschermende
maatregelen voor trainers, hygiënemaatregelen (bijv. thuis douchen).

En zo zijn er nog 101 punten die aandacht en afstemming vragen. Het heeft niet veel zin om
hierop vooruit te lopen. We streven ernaar om komend weekend (25/26 april) met een nieuwe
update te komen, met daarin de richtlijnen van de Atletiek Unie, de invulling daarvan door de
BAV en de richtlijnen van de jeugdtrainers.
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