
Corona en Sport
Update na MB 29/11

Aanvang 1/12/2020

Vlaamse Baseball en Softball Liga



VBSL en 
Alarmfase 4

Outdoor Indoor

Tot 13 jaar (°2008 of 
later)

Vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger Tot 13 jaar (°2008 of later) Vanaf 13 jaar  (°2007 of 
vroeger)

Toelating Ja, onder 
voorwaarden

Georganiseerde sport (trainingen, 
lessen) toegelaten voor groep van 
max. 4 personen incl. trainer
Niet-georganiseerde sport Binnen 
huishouden of met 1 toegestaan 
nauw contact of max. 4 personen

Toegelaten onder voorwaarden, 
mits toestemming lokaal bestuur

Niet toegelaten

Densiteit Max. 50/groep Sporten binnen huishouden of met 
max. 4 personen

Max. 50/groep /

Contact Ja Enkel binnen huishouden of met 1 
toegelaten nauw contact 

Ja /

Kleedkamers 
/ Douches

Neen, tenzij 
sportkamp, geen 
douches

Neen Nee, tenzij voor sportkamp, geen 
douches

/

Publiek 1 lid/huishouden van 
een sporter

Verboden 1 lid/huishouden van een sporter /



Indoor sportactiviteit

• Training, wedstrijd, tornooi
• Vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger)

• T.e.m. 13 jaar (°2008 of later)
• Mits voorafgaande goedkeuring van lokale bestuur/overheid 

• Sportkamp, -stage
• Vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger)

• T.e.m. 13 jaar (°2008 of later)
• Indoorinfrastructuur mag uitzonderlijk opengesteld worden, na goedkeuring lokaal 

bestuur

• Max. 50 personen per groep

• Geen overnachting

• Protocol sportkampen te volgen (link protocol sportkampen)



Outdoor sportactiviteit
• Training, wedstrijd, tornooi

• T.e.m. 13 jaar (°2008 of later)
• Maximale grootte sportgroep = 50 

• Vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger)
• Georganiseerde sport maximale grootte sportgroep = 4 personen incl. trainer
• Zonder contact, met altijd min. 1,5m afstand
• Enkel trainingen en lessen voor deze doelgroep, geen wedstrijden

• Individuele sportactiviteit is outdoor toegelaten voor +13j indien
• Individueel
• Binnen het eigen huishouden + eventueel 1 nauw contact (met onderling 

contact)
• Groepjes van max. 4 personen (zonder contact met altijd min. 1,5m afstand) 



Extra info

Regelgeving + FAQ

• Actuele informatie Sport en Corona: website Sport Vlaanderen

• Algemeen protocol Sport en Corona – Protocol sport 1 december

• Leidraad Sport Vlaanderen – Maatregelen sportsector van 1/12

Sportkampen

• Protocol sportkampen vanaf 29/10

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
https://www.sport.vlaanderen/media/15268/generiekprotocol.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/15640/maatregelen-voor-de-sportsector-vanaf-1-december.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/15287/protocol-sportkampen-_29-oktober.pdf

