Mededeling Bestuursorgaan

Uitstel competitie
In afwachting van eventuele nieuwe standpunten die de veiligheidsraad op 25 augustus
zou kunnen innemen, heeft het Bestuursorgaan (RvB) beslist om de competitie
voorlopig met 1 maand op te schorten zodat alle ploegen voldoende tijd krijgen om zich
degelijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen en ook de uitgestelde oefenwedstrijden
van augustus in september kunnen gespeeld worden. De nieuwe startdatum zal dan 2
en 3 oktober zijn.
Dit alles onder voorbehoud van de beslissingen die op de komende veiligheidsraad
zullen genomen worden.
De contact avond die voorzien was op 20 augustus zal in dat geval ook uitgesteld
worden naar een latere datum.
Huidige regelgeving (27/07/2020)
De communicatie na de Veiligheidsraad van 27/7 heeft voor heel wat verwarring gezorgd binnen de
sportsector. Intussen werden deze onduidelijkheden uitgeklaard. Aan de maatregelen voor de sport
verandert op zich niet zo veel t.o.v. de laatste fase die van start ging op 1 juli. Wel voegt de Vlaamse
sportsector extra adviezen toe, gelden er voor de provincie Antwerpen striktere maatregelen en
kunnen er ook lokaal strengere regels opgelegd worden.
Voor de provincie Antwerpen werden volgende bijkomende maatregelen opgelegd:
1) Alleen contactloos sporten is toegestaan. Bv wel lopen, fietsen, wandelen, vissen, ... maar karate,
judo, voetbalwedstrijden en soortgelijke sporten mogen niet, voor niemand, ook niet voor
kinderen. Sportactiviteiten waarbij de ‘fysieke afstand’ niet mogelijk is, vormen immers een groot
risico op een COVID-19 besmetting. Definitie contactloos sporten: sporten of beweegvormen
waar contacten vermeden worden. Bij de sportactiviteiten moet de fysieke afstand worden
gewaarborgd (minstens 1,5 meter afstand houden). Dit betekent dat deelactiviteiten van een
sport waar de veiligheidsafstand niet kan gegarandeerd worden niet toegestaan zijn.
2) Alle sporten in groepsverband zijn toegestaan voor kinderen onder de 18 jaar. Ook dan gelden de
afstands- en hygiënemaatregelen. Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen is
verboden voor sporters boven de 18 jaar.
3) Iedereen boven 12 jaar is verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én
op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Wanneer je
intensief sport en dus een grote fysieke inspanning levert, (bv. bij joggen, lopen, fietsen …) moet
je geen mondmasker dragen. Voorwaarde is wel dat je dan sport in daartoe bestemde
sportinfrastructuur -zoals bijvoorbeeld een sporthal, een voetbalveld, een tennisbaan of een fit-ometer, óf op plaatsen en tijdstippen waarop het risico voor overdracht van het virus klein is.
Bijvoorbeeld in een omgeving waar er weinig of geen andere mensen zijn, of op plaatsen waarbij
je elkaar slechts toevallig of zeer kortstondig kruist.

Mededeling Bestuursorgaan

1/2

10/08/2020

Huidige algemene maatregelen en adviezen:
1) Sporten in georganiseerd verband is toegelaten: met contact in een groep van maximum 50
personen als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is als je je handen voor en
na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt als je de
veiligheidsprotocollen volgt.
2) Sporten in niet-georganiseerd verband mag: met je eigen sociale bubbel met contact, dat wil
zeggen met maximum 5 personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar worden niet
meegerekend). Weet ook dat je maar met maximum 10 personen mag samenkomen (kinderen
onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein. Dus
bijvoorbeeld 2 gezinnen met telkens 2 ouders en 3 kinderen boven de 12 jaar mogen
samenkomen in bijvoorbeeld een tuin of op straat om te sporten. OF met max. 10 andere
personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen

3) Bij sportlessen, zwembaden en wellnesscentra geldt een registratiesysteem met naam en
telefoonnummer of e-mailadres. in functie van contactonderzoek. De gegevens worden bewaard
gedurende 14 kalenderdagen. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de
doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en
de bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Bezoekers of deelnemers
die dit weigeren krijgen geen toegang.
4) De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten
buiten te organiseren. En zelfs als je buiten sport, zoveel mogelijk de afstand te bewaren.

5) De Vlaamse sportsector adviseert om geen risico's te nemen en sportactiviteiten en -wedstrijden
te laten plaatsvinden zonder publiek. Algemeen geldt dat je maximum 100 toeschouwers binnen
en maximum 200 toeschouwers buiten mag toelaten. Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers
te dragen.
6) Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of
wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent in een sporthal ook
aan de inkom, in de gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat,
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