
Beste voorzitter/directeur, 
  
Sinds woensdag weten we dat het buitensporten nu ook voor volwassenen mogelijk gaat worden. 
Dat is een grote stap. Tegelijkertijd zien we dat er overal nog steeds een grote beperking is op het 
binnensporten. Dat geldt voor het basisonderwijs, voor de sportscholen/fitnesscentra en voor al die 
binnensporten die wij binnen NOC*NSF kennen.  
Het is bekend dat we daar zorgen over hebben. Zie bijvoorbeeld: https://www.nu.nl/sport-
overig/6049739/bonden-van-binnensporten-zwaar-teleurgesteld-door-beleid-kabinet.html 
Een aantal bonden hebben NOC*NSF al dan niet schriftelijk gevraagd hier veel aandacht aan te 
besteden. Wij kunnen daar nu het volgende over zeggen:  
  
Zoals woensdag in de update van Accountmanagement vermeld, is volstrekt duidelijk dat de 
implicaties voor de binnensporten en de binnen/buitensporten zeer groot zijn. Wij doen als 
collectief, alle sporten samen, maar ook als ‘apparaat’ van NOC*NSF er alles aan om voor maar ook 
achter de schermen aandacht te vragen voor de binnensport! Het gaat daarbij om het economisch en 
maatschappelijk belang van dit onderdeel van de sportsector als wel het streven naar het z.s.m. 
opstarten zodra dat ook maar enigszins weer kan.  
  
Zoals jullie weten zijn we als ‘sport collectief’ succesvol geweest bij het opstarten van de jeugdsport 
buiten en aansluitend de buitensport voor senioren. Met de implementatie van dat laatste zijn we nu 
volop bezig. Vanaf maandag 11 mei gaat de buitensport nu ook voor 19+, aangepast aan de 
heersende richtlijnen, open. Wat betreft de strategie voor het openen van de rest van de sport 
kunnen we het volgende aangeven.  
  
Concreet gaan we een toevoeging maken op het reeds bestaande strategische plan Verantwoord 
Sporten, nu specifiek gericht op de binnensporten. Deze toevoeging wordt geschreven onder de 
verantwoordelijkheid van het Crisis Management Team Sport NL, o.l.v. Richard Kaper, dat het stuk 
(de toevoeging dus) ook vast zal stellen, waarna we het aan VWS doen toekomen.  
De minister van Sport heeft gisteravond in het debat in de 2e kamer aangegeven graag kennis te 
willen nemen van hoe de verenigingssport het voor zich ziet om ook binnen te kunnen sporten. Dat 
geeft inzichten, zei hij, die gebruikt kunnen worden bij het gefaseerd openstellen. 
  
Voor de schrijversgroep hebben we vandaag dezelfde personen benaderd die ook het stuk voor 
buitensport hebben geschreven, t.w. Cecile Veldman (KNZB), Sjors Brouwer (KNVB), Arnoud Strijbis 
(handboogbond), Jeroen Stevens (NGF), Ronald Huijser (VSG), Ralf Reniers (KNVB), Haike Blaauw 
(FNRS) en Herman de Haan (KNSB) aangevuld met gegadigden uit de binnensportgroep.  
NB: De suggestie die gedurende de dag gedaan werd om samen op te trekken met de POS en NL 
Actief nemen wij vanzelfsprekend mee. Het protocol Verantwoord Sporten dat NL Actief voor haar 
branche heeft geschreven, en eerder akkoord is bevonden door het RIVM en VWS, is eenvoudig door 
te vertalen naar de binnensport. Na vaststelling door het CMT Sport NL kan de toevoeging 
‘binnensporten’ door de TAS (Team Anders Sporten) binnen dit protocol verwerkt worden, daarbij 
ook gebruikmakend van de topsportprotocollen die reeds voor binnensporten zijn gemaakt en die 
zijn getoetst door RIVM en Erasmus MC. 
  
Om eenieder zijn/haar input in dit voorgestelde proces te laten leveren, nodigen we jullie middels 
een separate mail uit om maandag 11 mei a.s. van 1530 tot 1600 deel te nemen aan een team call. 
Hierin schetsen we het proces en updaten we jullie m.b.t. de laatste informatie vanuit VWS en/of 
RIVM. 
  
Een vraag die veelvuldig gesteld is, is waarom binnensporten niet mag en buitensporten wel. Het 
concrete antwoord op die vraag wordt nu door de rijksoverheid als volgt gegeven: 
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Binnen sporten is nog niet toegestaan omdat bij het sporten aerosolen vrijkomen, binnen vormen 
deze een risico voor de verspreiding van het virus. Daarom mag voorlopig alleen in de buitenlucht 
gesport worden. Het is onze ervaring dat het geen zin heeft om tegen dat gegeven in te gaan. Wel 
kunnen we aangeven dat we ook ‘binnen’ dat risico tot een aanvaardbaar risico kunnen beperken. 
  
Mocht er in de tussentijd nieuws zijn, wat zeker niet ondenkbaar is, dan laten we jullie dat direct 
weten. Wij blijven op het vinkentouw! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Kim Boterenbrood 
Accountmanager NOC*NSF 
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We winnen veel met sport! 
Wij geloven in een sterker Nederland door de kracht van sport. We doen dit onder andere 
dankzij onze Partners van de Nederlandse sport: De Nederlandse Loterij, Heineken, Missie H2, 
De Rabobank, Het Algemeen Dagblad. NOC*NSF is een vereniging naar Nederlands recht en 
geregistreerd in het handelsregister te Arnhem onder nr. 09059703. Op dit e-mailbericht en 
eventuele bijlagen is een disclaimer van toepassing: www.nocnsf.nl/disclaimer.  
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