
Sport en bewegen in de 1,5 m samenleving. Hoe zou dat er uit kunnen zien? 
 
Nu de eerste ervaringen met het Corona-virus achter de rug zijn, worden de contouren helder van wat 
de aanwezigheid van het virus zou kunnen gaan betekenen. De minister-president heeft al aangegeven 
dat 1,5 m samenleving voorlopig het nieuwe normaal wordt. De baas van de IC’s, Gommers, heeft 
aangegeven dat, totdat er een vaccin, is grote bijeenkomsten niet aan de orde zijn. Zijn verwachting van 
de termijn dat een vaccin op wereldschaal aanwezig kan zijn, is twee jaar. In de tussentijd zouden 
samenkomsten beperkt moet blijven. Hoe beperkt is nog niet te zeggen. Wat nog onhelder is, is wat het 
risico is als jonge mensen samen komen. Kunnen de scholen open? Hoe dan? Ook daar 1,5 meter? 
Kunnen universiteiten open? Kunnen kantoren open? Als op al die plekken 1,5 m afstand aangehouden 
moet worden, wordt al helder dat er alleen in “shifts” gewerkt kan worden. Op zich niet erg omdat wij 
de laatste weken ook allemaal een stuk vaardiger zijn geworden met “op stand werken en vergaderen”. 
Het zou echter wel weer eens leuk zijn om collega’s te zien.  
 
Als wij ons een beeld proberen te vormen van wat de 1,5 m samenleving zou kunnen betekenen voor 
sport en bewegen, dan lijkt een aantal activiteiten wel door te kunnen gaan. Individueel wandelen, 
fietsen en hardlopen kunnen nu al. Alleen is maar alleen; dus het zou op termijn leuk zijn als er voor – 
of achter een activiteit lessen gevolgd zouden kunnen worden. Uiteraard iedereen op 1,5 meter 
afstand. Fitnessen, en beweeglessen op de fitnessclubs zouden wellicht door kunnen gaan, als het 
aantal mensen in een ruimte de 1,5 meter afstand mogelijk maakt en er aandacht is voor ontsmetten 
van apparaten en materialen. Vraag is wel wat te doen met kleedkamers en toiletten. Als vooral de 
laatsten niet kunnen worden gebruikt, kunnen de lessen of activiteiten dan wel doorgaan? Dat geldt 
voor meer sport en beweegactiviteiten op sportaccommodaties. Nog goed over nadenken als eerste 
issue. 
 
Diverse takken van sport hebben activiteiten of onderdelen die redelijk individueel gedaan kunnen 
worden: bij het roeien het gebruik van de skiff, maar niet de grotere boottypen, diverse onderdelen in 
de atletiek zoals de werpnummers, hoog- en verspringen wel,  maar verschillende loopnummers vragen 
aanpassing. Paardrijden lijkt ook wel te kunnen. Recreatief zwemmen zou welllicht mogelijk zijn als de 
banen zo gelegd worden dat er achter elkaar in een ronde gezwommen wordt. Uitdaging lijkt toch te 
liggen in teamsporten; de 1,5 meter lijkt daar lastig te realiseren. 
 
En als de scholen opengaan zouden dan de jeugdcompetities ook gehouden mogen worden? Dat zou 
mooi zijn! Blijft nog de issue of scheidsrechters en trainers in alle gevallende afstand kunnen bewaren 
die nodig is? Welke bescherming zouden ze nodig hebben? Hoe zit dat met  EHBO’ers? 
 
Evenementen zoals we die kennen lijken vooralsnog een risico te zijn voor sporters en begeleiding, 
maar wat te denken van survivalwedstrijden, klimwedstrijden op de fiets in tijdrace zonder of met een 
beperkt publiek, maar wel uit te zenden of te streamen?  
 
Sport in het nieuwe normaal heeft ook financiële consequenties. Zijn in een crisis en depressie als deze 
alle leden in staat lid te blijven en hun contributie te betalen, of naar bijvoorbeeld een zwembad te 
gaan. Als mensen niet of beperkt mogen samenkomen zullen de kantine inkomsten sterk verminderen. 
Verder zijn het vooral MKB-bedrijven die het overgrote deel van de sport sponsoren. Die staan ook 
onder druk, de neiging om contracten te verlengen of nieuwe aan te gaan zal bij een deel niet groot 
zijn. Uiteraard zijn er ook bedrijven die profiteren van de crisis, maar de vraag is of die de druk kunnen 
compenseren. Voor een deel van de clubs vallen ook evenementen weg. Minder inkomsten bij de club 
betekent ook iets voor het personeel. Er is inmiddels overleg met de overheid of er voor sport ook 
compensatie beschikbaar komt, maar nog niet is helder hoe dat zou moeten.  
 
Sport en bewegen zijn in natuurlijk een bijzaak, maar beiden krijgen al jaren steun van de overheid 
vanwege het effect op de sociale binding (zo belangrijk in deze tijd), en het belang voor de gezondheid. 
Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk activiteitenweer opgestart worden, zodra daar enige 
ruimte voor gegeven kan worden. Daarvoor is het wel nodig dat we stoppen met denken dat de wereld 



over paar weken, maximaal een paar maanden wel weer “normaal” zal worden. Even niet sporten is 
dan niet erg. De tuin en de klussen in en om huis moesten nu eenmaal ook gedaan worden.  
Wat nu nodig is, is dat sportbonden, sportverenigingen, NOC*NSF, NLActief, de en zwembadbranche 
apart en samen gaan brainstormen hoe komend jaar, wellicht komende twee jaar, sport en bewegen in 
het nieuwe normaal gerealiseerd kan gaan worden. Stilstand is achter uitgang. Zeker nu! 
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