Beste Covid-verantwoordelijken
De kogel is door de kerk. Het MB is gisteren gepubliceerd.
De meeste coronamaatregelen voor sport blijven ook na 26 april nog dezelfde. Enkel voor personen
vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep verhoogd van 4 naar
10 vanaf 26 april, ten gevolge van de aanpassingen in het samenscholingsverbod. We volgen nieuwe
informatie vanuit het federale niveau op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze
basisregels van zodra deze info beschikbaar is. Tijdens het OC van 14 april werd, onder voorbehoud,
ook een voorzichtig perspectief geboden op verdere versoepelingen voor de sportsector op 8 mei en
op een nader te bepalen datum in juni.
Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub
of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar
zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen.
Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50
personen. Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk.
Opgelet: deze 2 laatste zaken zijn nog niet neergeschreven in een MB dus ook nog niet definitief.
Het lossen van de regels gebeurt stap voor stap. Meer vrijheid betekent ook meer individuele
verantwoordelijkheid. Door het de komende dagen en weken veilig te houden, kunnen we een mooie
zomer tegemoet gaan.
In het kort gelden volgende regels vanaf 26 april:
Voor kinderen tot 13 jaar:
 Bij voorkeur sport je outdoor.
 Outdoor en indoor trainen met contact (oefen- en wedstrijdvormen) is toegestaan. Indoor en
outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet
meegerekend in dat maximum aantal personen.
 Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn
niet toegestaan.
 We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal
groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.
Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):
 Indoor sporten is niet toegestaan.
 Outdoor is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen.
Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is
toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen
(sportbegeleider niet inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan, rekening houdend met de
densiteitsregels van 10m² per sporter. Dit betekent met max 6 personen in een baan.
 Wedstrijden met deelnemers van verschillende sportgroepen of clubs (tornooien, competitie,
interclub, …) zijn niet toegestaan.
 We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal
groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.
Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:
 outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen
(sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m)
steeds worden gerespecteerd en volgens de regels van het samenscholingsverbod.
 In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen
(sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan, rekening houdend met de
densiteitsregels van 10m² per sporter. Dit betekent met max 6 personen in een baan.
Alle zaken die je in acht moet nemen bij het organiseren van sport staan opgenomen in het
basisprotocol van sport. Neem dit zeker nog even door zo ben je zeker dat je niets vergeet.

Als jullie nog vragen hebben, neem dan zeker contact op en wij proberen jullie verder te helpen.
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