
Meer informatie: rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351

Huidige maatregelen verlengd tot 30 maart 
AVONDKLOK TUSSEN 21.00 UUR EN 04.30 UUR -> DUS NIET VISSEN BINNEN DEZE TIJD

De avondklok wordt verlengd tot en met 31 maart 04.30 uur.

LANDELIJKE MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS

• Vermijd te drukke plekken

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!

• Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in publieke binnenruimtes en het OV 
(verplicht vanaf 1 december)

• Houd je aan het ‘algemeen protocol verantwoord sporten’

• Reis zo weinig mogelijk

• Vergeet je VISpas niet

Je vindt het protocol verantwoord vissen in coronatijd op onze website:
https://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/actueel/corona.html

Het virus is nog niet weg... Neem je verantwoordelijkheid!
Houd je aan de 1,5 meter maatregel en hygienevoorschriften van het RIVM...Klachten? Laat je testen!

Voor de sportvisserij

Update: 9 maart 2021

Buiten De 1,5 meter afstand

Deze afstand is niet verplicht 
voor kinderen tot 18 jaar. Wel 
tussen volwassenen en 
kinderen tot 18 jaar.

Deze afstand is niet verplicht 
voor huishoudens.

OP 23 MAART BEOORDEELT HET KABINET WELKE MAATREGELEN NA 30 MAART NODIG ZIJN.

Sportvissen mag nog steeds 
met max. 2 personen op 1,5 
meter afstand, tenzij uit 
hetzelfde huishouden.

Wedstrijden zijn verboden.

Volwassenen van 27 jaar en 
ouder mogen buiten op
sportaccommodaties met 
maximaal 4 mensen sporten 
op 1,5 meter afstand.

In de buitenlucht komen 
maximaal 2 mensen uit 
verschillende huishoudens op 
één plek samen.

Wedstrijden zijn verboden.

Geen publiek bij sport.

Sportkantines, douches en 
kleedkamers zijn gesloten. 

Het is niet toegestaan om 
tussen 20:00 uur en 07:00 
uur alcohol op zak te hebben 
of te nuttigen in de openbare 
ruimte.

Vissen is niet toegestaan 
tussen 21.00 uur en 04.30 uur.

Het is niet toegestaan om 
tussen 21.00 uur en 04.30 uur
buiten te zijn (behalve de 
geldende uitzonderingen).

Voor mensen tot en met 26 
jaar is sporten in teamverband  
toegestaan zonder 1,5 meter, 
echter alleen bij sport-
accomodaties.

Jongeren van 13 t/m 18 jaar 
kunnen georganiseerd en 
onder begeleiding sporten.

Houd als volwassene zoveel 
mogelijk 1,5 meter afstand.


