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Inleiding 

Met dit draaiboek willen we een praktische handleiding voorzien voor onze sportverenigingen die gebruik 
maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur.  

Enkel het blokje rond toegang, circulatie, binnen en buiten gaan, is locatie specifiek opgemaakt. De rest 
van de informatie is algemeen geldig. 

Heb je na het lezen van dit document nog vragen, neem direct contact op met team Sport en Jeugd. 

Sporten in georganiseerd verband of individueel sporten 
Sporten in georganiseerd verband is toegelaten 

 met contact 
 maximaal met 50 personen 
 voorzien van minstens 1 meerderjarige verantwoordelijke  
 handen wassen/ ontsmetten voor en na de activiteit 
 gemeenschappelijk sportmateriaal ontsmetten na gebruik 
 veiligheidsprotocollen volgen 

 
Kleurcodes 
Bijkomend is er een systeem van kleurcodes opgemaakt waarbij wij ons nu in kleurcode geel bevinden. 
Het systeem van kleurcodes geeft ons een beeld van hoe het er in de toekomst aan toe kan gaan als de 
kleur verandert zowel in positieve als negatieve zin. Het stelt ons met andere worden in staat om ook 
andere scenario’s uit te werken. 
 
Hierbij de link naar dit document waar tekst en uitleg instaat: 
https://www.vlaamsesportfederatie.be/system/files/bijlagen/nieuws/20200824_-
_kleurencodes_sport.pdf 
 
De richtlijnen die in de kleurcodes opgenomen zijn, werden in deze handleiding verder verwerkt. 
 
 
Aanwezigheid in de sportaccommodaties 

 Afstand houden van anderen is en blijft de regel voor iedereen. Daarvoor is elke sporter zelf 
verantwoordelijk.  

 Mondmasker voor alle +12-jarigen is verplicht in alle publiek toegankelijke delen van de sporthal: 
als je van/naar je kleedkamer/sportterrein gaat, als je naar toilet gaat,…. Op het moment dat je 
aan het sporten bent, douchen of iets aan het drinken bent, is er geen mondmaskerplicht. 

 We streven zo weinig mogelijk contact tussen sportbubbels na!  
 Personen die zich ziek voelen, blijven thuis en zijn NIET in de sportaccommodatie aanwezig. 
 Sportclubs zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van persoonlijke gegevens (telnr. of 

email) van alle deelnemers van sportlessen/trainingen i.f.v. contacttracing. Deze gegevens 
worden 14 dagen door de club bijgehouden en vervolgens vernietigd. In geval het nodig is, kan 
team Sport en Jeugd deze opvragen. Deelnemers kunnen hun gegevens weigeren door te geven, 
maar dan kan je hen ook de deelname ontzeggen. 
https://www.sport.vlaanderen/media/14423/registratieformuliersport.pdf 
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Een sportaccommodatie binnen en buiten gaan: locatie-specifieke info! 
 

1. De Sporthal  
INGANG: 

 Er is slechts 1 ingang voorzien en dat is de hoofdingang (gebruik bij voorkeur de automatische 
schuifdeuren). Dat blijft altijd behouden. Daar is toezicht, een aanspreekpunt en overzicht voor 
iedereen.  Uitgangen worden dus NIET als ingang gebruikt. 

 
UITGANG: 

 Er zijn verschillende uitgangen voorzien die je als club kan gebruiken. Communiceer hierover met 
je leden en ouders. Een plan maakt het visueel duidelijk 

 Gelijkvloers:  
o Inkomhal kan ook als uitgang gebruikt worden. Respecteer de voorziene toegangsdeuren 

hiervoor. 
o Uitgang ter hoogte van sportlokaal/gymzaal waar ook de nadarhekken op de parking 

staan. 
o Voor het sportlokaal én de gymzaal kunnen de nooddeuren ook ingezet worden als 

uitgang. Dat is een club-specifieke afspraak die je MAG maken met je leden. Dat betekent 
wel dat er GEEN kleedkamers gebruikt worden door die leden.  neem ook je 
verantwoordelijkheid in het TERUG SLUITEN van die deuren want dit kan problemen geven 
met het alarm! 

 1ste verdieping: uitgang is voorzien via de noodtrap ter hoogte van het sportlokaal (zie plan). 
 
CIRCULATIE: 
De circulatie zal erop gericht zijn zo weinig mogelijk contact tussen mensen mogelijk te maken. Dat zijn 
richtlijnen die zeer duidelijk gesteld worden en we rekenen er uiteraard op dat iedereen zich hiernaar 
schikt. 
 
Gelijkvloers: 

 De kleedgang zal 2 richtingsverkeer zijn gescheiden door paaltjes en pijlen 
 De trap zal 2-richtingsverkeer zijn (dalend enkel voor vergaderzalen): steeds rechtshouden! 
 In de inkomhal houd je afstand van anderen. 

 
1ste verdieping: 

 De trap geeft toegang tot de vergaderzalen: zij kunnen langs de trap terug afdalen. 
 De trap geeft toegang tot de marathonzalen: zij volgen de enkelrichting naar de nooduitgang ter 

hoogte van het sportlokaal. 
 De trap geeft toegang tot de sporters op de gaanderij: zij kunnen langs de trap terug afdalen. 

 
2. De Lichten (Booischot) 

INGANG 
 De deuren tegenover het vroegere tennisveld, links van de gebruikelijke toegangsdeuren worden 

gebruikt als ingang. Verder volg je de richtingspijlen op de vloer. 
  
UITGANG 

 De gebruikelijke hoofdingang wordt momenteel gebruikt als uitgang.  
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3. De Wimpel 
IN -EN UITGANG 

 De hoofdingang wordt gebruikt voor zowel in –als uitgang. Om zoveel mogelijk kruising tussen 
personen te vermijden, vragen we om links aan te houden. Bij het binnenkomen kan men ofwel 
naar de kleedgang gaan, of naar de sportzaal. Gelieve de richtingspijlen te volgen. 

 
4. Turnzalen (algemeen) 
 Door de beperkte oppervlakte en toegangsdeuren in de turnzalen, is het onmogelijk om een 

circulatieplan uit te werken voor deze accommodaties. We vragen dan ook om hier rechts aan te 
houden en ervoor te zorgen dat er steeds 1,5m afstand tussen personen gehouden wordt. 

 
Toeschouwers 
 
KISS&RIDE: er worden geen toeschouwers in de gemeentelijke indooraccommodatie toegelaten bij 
gewone trainingsactiviteiten of gewone sportlessen. Daarom dat we benadrukken dat het kiss&ride-
principe maximaal wordt toegepast. 
We dringen erop aan om sporters zoveel mogelijk buiten af te zetten aan de sporthal en dit vlak voor de 
start van de activiteit.  
Ouders/toeschouwers gaan de sporthal NIET mee binnen tenzij voor de begeleiding van (jonge) kinderen 
of mensen met een beperking. In dat geval dragen ze een mondmasker en beperken ze de aanwezigheid in 
het gebouw tot het absolute minimum. Trainingen of sportlessen mee volgen, is niet toegelaten. 
Kijkruimtes zullen worden afgesloten. Indien u toch wilt wachten, kan dit in De Sporthal in de cafetaria. 
Na de sportactiviteiten vragen we ook om de sportaccommodatie onmiddellijk te verlaten. Ook op die 
manier vermijden we contact. 
Wachten op ouders, kinderen, trainers, … doen we zoveel mogelijk buiten (of in de cafetaria). 
 
Voor de wedstrijden worden er specifieke afspraken gemaakt met de betrokken clubs. Ook daar gelden 
maxima dus iedereen zal zich moeten aanpassen: clubs, ouders,…. 
Reden van deze afspraak is dat er maar een beperkt aantal mensen als toeschouwer in een sporthal 
toegelaten is en dat is niet controleerbaar. We vragen hiervoor het nodige begrip van clubs en ouders. 
Hiervoor is een open en transparante communicatie noodzakelijk. 
 
Kleedkamers 
 
Kleedkamers zijn beschikbaar maar algemeen vragen we het gebruik tot een absoluut minimum te 
beperken omdat we op die manier het kruisen van personen, onderling contact en risico’s beperken. Het 
is ook niet mogelijk om kleedkamers exclusief aan 1 sportbubbel aan te bieden, vandaar dat we streven 
naar het minimum. Wordt er toch gebruik gemaakt van een kleedkamer, gelden volgende afspraken: 
 

 Kom zoveel mogelijk in sportkledij naar de sportaccommodatie!! Communiceer dit naar je leden. 
 Kom vlak voor de start van je sportactiviteit naar de sporthal, schoenen wisselen kan in De 

Sporthal op de voorziene zwarte matten in de verschillende sportzalen (in de marathon, gaanderij 
en in de inkomhal van de gymzaal kan het op de betonnen vloer) of in Wiekevorst en Booischot 
naast de sportterreinen. 

 Het aantal toegekende kleedkamers voor jouw vereniging kan niet verhoogd worden (zie 
reservatiebevestiging). Het is aan jullie als club om je te organiseren zodanig dat het 
kleedkamergebruik veilig verloopt. Met andere woorden: 1 sportbubbel tegelijk in een 
kleedkamer. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat bepaalde trainingsgroepen geen gebruik 
mogen/kunnen maken van de kleedkamer of dat de eindtijd van trainingen wordt aangepast. 

 Bij het betreden van een kleedruimte dient de gebruiker eerst alle contactpunten (klinken, 
banken, doucheknoppen bij gebruik van douche, kraan, …) te desinfecteren. Bij jonge kinderen 
wordt er opvolging voorzien vanuit de club vb. een ouder of trainer, iemand die controleert of het 
ontsmetten correct en effectief gebeurt. 



 

Heist-op-den-Berg, 28 augustus 2020 

 

 

 

 

 Er wordt telkens 1 team/sportbubbel gelijktijdig in een kleedkamer voorzien en dit gedurende 
max 30 minuten! Gezien de grote druk op de kleedkamers en het poetsschema verwachten we 
dat iedereen zich daar strikt aan houdt. 

 In het geval een kleedkamer door 1 club gebruikt wordt (meerdere ploegen na elkaar), dan maak 
je intern binnen de club afspraken rond de wissel, het vermijden van onderling contact en het 
ontsmetten van de kleedkamer. 

 Team Sport en Jeugd gaat een specifiek poetsschema opstellen op maat van het gebruik van de 
kleedkamers. 

Gebruik sportaccommodatie: 
 
Omdat we ook op het sportveld of in een sportzaal zo weinig mogelijk contact tussen sporters van 
verschillende bubbels willen voorzien, zal iedereen zich zeer strikt en correct moeten opstellen. We 
voorzien volgende afspraken: 

 5 minuten voor het einde van de training (=reservatieperiode) hebben de spelers het 
terrein/sportzaal verlaten. Op dat moment kan de trainer (al dan niet met hulp) het materiaal 
ontsmetten en opruimen. 

 Van zodra een terrein leeg is, kan de volgende groep het terrein/zaal betreden. 
 Waar mogelijk voorzie je tussenschermen om de afstand tussen andere sportbubbels nog meer af 

te bakenen. We rekenen hier wel op gezond verstand van fairplay: deel de schermen ook met 
anderen! Achteraf moeten de contactoppervlakten opnieuw ontsmet worden. 

 De reden van deze afspraken is simpel: het waarborgen van ieders veiligheid en het opvolgen van 
waardevol advies. We rekenen er dan ook op dat iedereen het nodige doet om dit op te volgen 
met respect voor alle sporters. 

 
Hygiëne: 
 
Iedereen zal extra aandacht moeten besteden aan hygiëne. We voorzien dit op verschillende manieren: 

 Handen verplicht ontsmetten bij het binnenkomen in de inkomhal. Indien gewenst kunnen handen 
ontsmet worden voor/na de training aan de extra ontsmettingszuilen. 

 Kleedkamers voor gebruik ontsmetten: voorzie opvolging binnen de club voor deze afspraak. 
 Toiletten en wasbakken zijn gedeeltelijk beschikbaar ook daar weer om afstand te bewaren. 
 Gemeenschappelijk materiaal wordt na gebruik ontsmet door de trainer: palen, doelen, 

scheidingswanden,…. Hiervoor wordt op verschillende plaatsen het nodige materiaal voorzien. We 
rekenen er wel op dat alles netjes gebeurt en dat materialen ook terug gezet worden. 

 Als club moet je dus GEEN ontsmettingsmateriaal aankopen, wel de nodige richtlijnen opvolgen. 

Gevechtsporten en hygiëne: 
 Na gebruik van de matten moeten deze ontsmet worden. We voorzien hiervoor een dweil en het 

nodige product en vragen aan de club om de matten de desinfecteren. 
 De matten moeten terug opgeborgen worden en hiervoor komt ook de zaalwachter bekijken samen 

met de clubs hoe dit kan verlopen na het ontsmetten. We gaan er in eerste instantie vanuit dat dit 
ook door de club kan gebeuren, tenzij ze niet tijdig droog geraken. Dan zoeken we samen naar 
een andere werkwijze. 

 
Gymnastiek en hygiëne: gymzaal – De Sporthal 

 Na elk trainingsblok worden de materialen ontsmet met behulp van een vernevelaar. Alle 
materialen waarmee/waaraan getraind is, moeten zo ontsmet worden. 

 De valkuil kan best beschermd worden door er een kleine turnmat op te leggen die wel gereinigd 
kan worden na gebruik. 

 De gewone turnmatten (carré, aanloopstroken) kunnen niet ontsmet worden door de club. 
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Capaciteit en gebruik verschillende sportzalen/terreinen/lokalen/….: 

Algemeen is sporten in code GEEL toegestaan maar onder voorwaarden: 
 Er mag maximaal in groepen/sportbubbels van 50 personen met begeleider gesport worden. Er 

kunnen in sommige gevallen meerdere groepen/sportbubbels in een sportaccommodatie aan het 
sporten zijn maar 1 groep/sportbubbel mag niet uit meer sporters dan 50 bestaan. 

 Voor kinderen onder de 12 jaar wordt er in deze kleurcode geen beperking op het aantal sporters 
opgelegd dat we in een sportzaal voorzien. De club kan dit dus zelf bepalen en er kunnen dus 
meerdere sportbubbels in 1 ruimte trainen.  

 Voor kinderen +12 jaar en volwassenen is de richtlijn 1 sporter/10m²in sporten waar er weinig 
onderling contact is. Voor echt veel contact wordt de norm van 30m²/sporter gehanteerd. 

 Een gemengde groep: de richtlijnen van de oudste groep moeten gebruikt worden. 
 Er mag gesport worden met contact binnen de eigen sportbubbel.  

 
Voor het bepalen van het aantal sporters dat je als club toelaat in de sportzalen/terreinen zijn dit de 
aandachtspunten: 

 Neem je verantwoordelijkheid als club. 
 Vermijd overbevolking en besteed aandacht aan de veiligheid.  
 Streef 1.5m afstand na (is uiteraard sporttak-specifiek). 
 Volg de richtlijnen van de federaties op. Zij kunnen in ieders sportcontext nog meer gerichte  

informatie geven. 
 
Maximale capaciteit van sportvelden: 
Deze is steeds afhankelijk van verschillende elementen: 

- De leeftijd van de sporters is in code geel zeer bepalend. Voor sporters jonger dan 12 jaar bepaal 
je als club zelf de capaciteit. Voor sporters vanaf 12 jaar volg je als club onderstaande richtlijnen 
op. (staat hierboven ook uitgelegd) 

- Het type sportactiviteit en meer bepaald de vorm van contact tussen de sporters in kwestie: dat 
bepaalt het verschil tussen 10m² per sporter of 30m² per sporter. 

- Richtlijnen vanuit de federaties geven nog meer in detail advies naar capaciteit van terrein. 
We trachten op basis van de richtlijnen, het gebruik en de vragen die we krijgen een richtlijn te 
beschrijven per accommodatie/terrein/zaal. Als er toch vragen over zijn, stel deze dan aan Team Sport 
en Jeugd. 
 
Zaalvoetbalveld 

 Richtoppervlakte +/- 1000m² 
 U12j: geen beperking in deze kleurcode, bubbels van maximaal 50 personen, meerdere bubbels 

mogelijk maar opgelet voor overbevolking! 
 +12j:  

o Bij veel contact zoals handbal en zaalvoetbal (30m²/sporter): 35 personen maximaal  
o Bij beperkt contact en dus andere sporttakken bv dans (10m²/sporter): 100 personen 

maximaal maar dan in 2 bubbels 
 
Volleybalveld 

 Richtoppervlakte +/- 300m² 
 U12j: strikt genomen geen beperking in deze kleurcode, maar een bubbel van maximaal 50 

personen lijkt ons gezien de oppervlakte aangewezen als absoluut maximum! 
 +12j:  

o Volleybal beschouwen we als een sport met beperkt contact dus 10m²/sporter. Maximaal 
30 sporters per volleybalterrein! 
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Badmintonveld 

 Richtoppervlakte +/- 80m² 
 U12j: geen beperking in deze kleurcode maar gezien de beperkte oppervlakte geen overbevolking 

creëren! 
 +12j:  

o Badminton beschouwen we al een sport met beperkt/geen contact dus 10m²/sporter: 
maximaal 8 personen per terrein. 

 
Gymzaal – De Sporthal 

 Richtoppervlakte +/- 700m² 
 U12j: geen beperking in deze kleurcode, bubbels van max 50 personen, meerdere bubbels 

mogelijk maar opgelet voor overbevolking! 
 +12j: 

o Gymnastiek wordt beschouwd als een sporttak met contact maar beperkt contact als de 
kinderen maximaal met vaste partners/vaste deelgroepjes werken. In dat geval wordt de 
norm van 10m²/sporter gehanteerd en mogen er maximaal 70 personen in de gymzaal 
sporten. Dat betekent wel dat sporters opgesplitst worden in 2 bubbels. 

 
Sportlokaal – De Sporthal 

 Richtoppervlakte +/- 360 m² 
 U12j: geen beperking in deze kleurcode, bubbels van max 50 meerdere bubbels mogelijk maar 

opgelet voor overbevolking! 
 +12j (of gemengde leeftijdsgroepen):  

o Vanuit de sector van de gevechtsporten zelf wordt 10m²/sporter aanbevolen dus dat 
betekent 36 personen in het sportlokaal voor gevechtsporten. Ook voor dans en andere 
sporttakken die in deze zaal mogelijk zijn, hanteren we dit cijfer als maximale bezetting. 

 
Marathon 1+2 – De Sporthal 

 Richtoppervlakte +/- 150m² 
 U12j: geen beperking in deze kleurcode, maar gezien de grootte kan er maar 1 sportbubbel in de 

zaal sporten en opgelet voor overbevolking. 
 +12j (of gemengde leeftijdsgroepen):  

o Gezien echte contactsporten niet mogelijk zijn in deze accommodatie hanteren we 
10m²/sporter en mogen er maximaal 15 personen in de zaal sporten. 

 
Marathon 3 

 Richtoppervlakte +/- 80m² 
 U12j: geen beperking in deze kleurcode, maar gezien de grootte kan er maar 1 sportbubbel in de 

zaal sporten en opgelet voor overbevolking. 
 +12j (of gemengde leeftijdsgroepen):  

o Gezien echte contactsporten niet mogelijk zijn in deze accommodatie hanteren we 
10m²/sporter en mogen er maximaal 8 personen in de zaal sporten. 

 
Danszaal Heilig Hart 

 Richtoppervlakte +/- 170m² 
 U12j: geen beperking in deze kleurcode, maar gezien de grootte kan er maar 1 sportbubbel in de 

zaal sporten en opgelet voor overbevolking. 
 +12j (of gemengde leeftijdsgroepen):  

o Gezien echte contactsporten niet mogelijk zijn in deze accommodatie hanteren we 
10m²/sporter en mogen er maximaal 17 personen in de zaal sporten. 
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Turnzaal Hallaar: 

 Richtoppervlakte +/- 200m² 
 U12j: geen beperking in deze kleurcode, maar gezien de grootte kan er maar 1 sportbubbel 

maximaal in de zaal sporten en opgelet voor overbevolking. 
 +12J 

o Gezien echte contactsporten niet aangewezen zijn in deze accommodatie hanteren we 
10m²/sporter en kunnen er maximaal 20 personen sporten in deze zaal. 

 
Turnzaal Itegem: 

 Richtoppervlakte +/- 220m² 
 U12j: geen beperking in deze kleurcode, maar gezien de grootte kan er maar 1 sportbubbel 

maximaal in de zaal sporten en opgelet voor overbevolking. 
 +12J 

o Gezien echte contactsporten niet aangewezen zijn in deze accommodatie hanteren we 
10m²/sporter en kunnen er maximaal 22 personen sporten in deze zaal. 

 
Turnzaal Pijpelheide: 

 Richtoppervlakte +/- 250m² 
 U12j: geen beperking in deze kleurcode, maar gezien de grootte kan er maar 1 sportbubbel 

maximaal in de zaal sporten en opgelet voor overbevolking. 
 +12J 

o Gezien echte contactsporten niet aangewezen zijn in deze accommodatie hanteren we 
10m²/sporter en kunnen er maximaal 25 personen sporten in deze zaal 

 
Turnzaal Schriek: 

 Richtoppervlakte +/- 200m² 
 U12j: geen beperking in deze kleurcode, maar gezien de grootte kan er maar 1 sportbubbel 

maximaal in de zaal sporten en opgelet voor overbevolking. 
 +12J 

o Gezien echte contactsporten niet aangewezen zijn in deze accommodatie hanteren we 
10m²/sporter en kunnen er maximaal 20 personen sporten in deze zaal. 

 
Turnzaal Zonderschot: 

 Richtoppervlakte +/- 70m² 
 U12j: geen beperking in deze kleurcode, maar gezien de grootte kan er maar 1 sportbubbel 

maximaal in de zaal sporten en opgelet voor overbevolking. 
 +12J 

o Gezien echte contactsporten niet mogelijk zijn in deze accommodatie hanteren we 
10m²/sporter en kunnen er maximaal 7 personen sporten in deze zaal. 
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Lift: 
In accommodaties waar een lift aanwezig is, mag deze maar 
worden. 
 
Zaalwachterslokaal of EHBO-ruimte:
In het zaalwachterslokaal kom je niet zomaar binnen! Ook daar moet afstand 
van EHBO-materiaal moet het materiaal ook ontsmet worden door de gebruikers.
 
Wedstrijden en evenementen: 
Wedstrijden en evenementen mogen opnieuw doorgaan vanaf 1/9. Hiervoor gelden echter belangrijke 
afspraken: 

 Als organisator ben je verantwoordelijk voor het nemen van de nodige veiligheidsvoorschriften, 
niet de uitbater van de accommodatie.

 Er is geen beperking op het aantal deelnemers aan competities/wedstrijden. Maar zijn er meer 
dan 200 personen dan moet Covid Event Risk Mod
een referentie voor het al dan niet verlenen van een vergunning voor het evenement.

 Er mogen maximaal 200 toeschouwers
dienen steeds praktische afspraken 
verschillen mogelijk per accommodaties.
neergeschreven.  

 Enkel bij wedstrijden laten we supporters, ouders, sympathisanten toe in de sporthal omdat het 
anders niet te controleren valt. Deze supporters/toeschouwers hebben uiteraard een 
mondmaskerplicht én houden 1.5m afstand van elkaar!
 

Interessante links: 
https://www.sport.vlaanderen/sporten
https://www.sport.vlaanderen/media/14423/registratieformuliersport.pdf
https://www.sport.vlaanderen/sporten
https://www.sport.vlaanderen/media
https://www.sport.vlaanderen/media/13573/voor
https://www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol

 

 

 

 

In accommodaties waar een lift aanwezig is, mag deze maar door 1 persoon tegelijkertijd gebruikt 

ruimte: 
In het zaalwachterslokaal kom je niet zomaar binnen! Ook daar moet afstand bewaard worden. Na gebruik 

et materiaal ook ontsmet worden door de gebruikers. 

Wedstrijden en evenementen mogen opnieuw doorgaan vanaf 1/9. Hiervoor gelden echter belangrijke 

ben je verantwoordelijk voor het nemen van de nodige veiligheidsvoorschriften, 
niet de uitbater van de accommodatie. 
Er is geen beperking op het aantal deelnemers aan competities/wedstrijden. Maar zijn er meer 
dan 200 personen dan moet Covid Event Risk Model ingevuld worden. Dat is voor een gemeente 
een referentie voor het al dan niet verlenen van een vergunning voor het evenement.
Er mogen maximaal 200 toeschouwers indoor aanwezig zijn vanaf 1/9 bij wedstrijden. 
dienen steeds praktische afspraken gemaakt te worden met team sport en jeugd vooraf!
verschillen mogelijk per accommodaties. Die afspraken worden in een klein draaiboek 

Enkel bij wedstrijden laten we supporters, ouders, sympathisanten toe in de sporthal omdat het 
anders niet te controleren valt. Deze supporters/toeschouwers hebben uiteraard een 
mondmaskerplicht én houden 1.5m afstand van elkaar! 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ 
https://www.sport.vlaanderen/media/14423/registratieformuliersport.pdf  
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/corona-veelgestelde-
https://www.sport.vlaanderen/media/13570/voor-bestuurders.pdf  
https://www.sport.vlaanderen/media/13573/voor-de-trainers.pdf  
https://www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.pdf

r 1 persoon tegelijkertijd gebruikt 

bewaard worden. Na gebruik 

Wedstrijden en evenementen mogen opnieuw doorgaan vanaf 1/9. Hiervoor gelden echter belangrijke 

ben je verantwoordelijk voor het nemen van de nodige veiligheidsvoorschriften, 

Er is geen beperking op het aantal deelnemers aan competities/wedstrijden. Maar zijn er meer 
Dat is voor een gemeente 

een referentie voor het al dan niet verlenen van een vergunning voor het evenement. 
indoor aanwezig zijn vanaf 1/9 bij wedstrijden. Hiervoor 

gemaakt te worden met team sport en jeugd vooraf! Aantallen 
Die afspraken worden in een klein draaiboek 

Enkel bij wedstrijden laten we supporters, ouders, sympathisanten toe in de sporthal omdat het 
anders niet te controleren valt. Deze supporters/toeschouwers hebben uiteraard een 

vragen/ 

sportevenementen.pdf 


