
 

 

 
 
 
 
 
ons kenmerk : 2021 – 05 NKO WdK 
datum  : 27 augustus 2021 
onderwerp : Annulering NK Ocean ABM 
 
 
 
Beste sporters, 
Beste trainers, 
Beste bestuursleden, 
 
We hebben in Nederland te werken met vele regels rondom Corona die soms het opzetten 
van een evenement complex maken. 
 
Gisteren is er een overleg geweest met de Gemeente Velsen (waar IJmuiden onder valt) 
inzake de wedstrijddag voor het NK Ocean ABM gepland op 12 september dit jaar. Bij de 
gehele aanvraag zijn we uitgegaan van zo’n 80 deelnemers, hetgeen het NK Ocean een 
evenement maakt.  
Het wordt vervolgens formeel niet aangemerkt als sportactiviteit (waar soepelere regels voor 
gelden) daar het een activiteit is op een locatie (strand/zee) die niet regulier is ingericht voor 
deze sportonderdelen. 
 
Bij een evenement hebben we dan de optie van vaste zitplaatsen of niet vaste zitplaatsen 
voor toeschouwers. Met het NK oceaan is het blijven zitten geen optie. Op dit moment 
gelden de navolgende regels: 
 

- Het gehele gebied van het evenement moet worden afgezet (kan met linten en 

paaltjes). 

- Iedereen die het gebied betreedt moet geregistreerd zijn, dus ook trainers, officials, 

ouders etc., deze lijst dient bij aanvang van evenement bekend te zijn. 

- Iedereen die het gebied betreedt moet een negatieve toegangstest hebben van max 

24 uur oud. De controle/registratie is de verantwoording van de organisatie. 

Dit vraagt het nodige van de organisatie en zeker op deze korte termijn. 
 
Later op de dag hebben we als Programmaraad Sportevenementen overlegd en gekeken 
naar de alternatieven, zoals opsplitsen en elders, of het geheel te annuleren en te richten op 
de zwembadevenementen in oktober en november van dit jaar. 
Unaniem was het antwoord het NK Ocean ABM 2021 te annuleren en te gaan werken aan 
de binnen evenementen.  
 



 

 

 
 
 
 
Na anderhalf jaar geen enkele activiteit georganiseerd te hebben gaan wij ons nu eerst 
richten op het organiseren/opzetten van de binnen activiteiten volgens de daarbij geldende 
regels m.b.t. Corona. 
 
De wedstrijden voor dit jaar zijn: 
 
NK Lifesaving teams CDE  zaterdag 02 oktober 2021 Gouda 
NK Lifesaving teams ABM  zondag 03 oktober 2021 Gouda 
NK Pool CDE    zondag 07 november  Gouda 
OrangeCup / NK Pool ABM  zaterdag 27 november Amersfoort 
       zondag 28 november  Amersfoort 
 
 
Het spijt ons dat we dit hebben moeten besluiten maar hopen jullie snel weer te zien, wellicht 
al op zaterdag 4 september tijdens de NK Ocean van CDE in Reeuwijk. 
 
Met sportieve groet namens de Programmaraad Sportevenementen, 
 
Wim de Klerk 
PRGM Sportevenementen 
 


