Corona en Sport
Update na MB 28/01
Aanvang 1/2/2021
Vlaamse Baseball en Softball Liga

Inleiding
• Recente evolutie in het aantal Covid-19 besmettingen, onder andere
via nieuwe varianten en ook bij jongeren, zetten de overheid aan om
nieuwe maatregelen te treffen inzake de buitenschoolse activiteiten.
• Dit vanuit volgend perspectief:
• Men wil het open houden van de scholen niet in het gedrang brengen.
• Men wil waken dat het aantal buitenschoolse activiteiten niet te uitgebreid
zijn bij jongeren, om zo de kruisbestuivingen via de verschillende
schoolbubbels te beperken, anderzijds wil men ook voorzichtig en veilig
perspectief bieden aan de adolescenten.

• De nieuwe regelgeving geeft met andere woorden een beperking
voor de -13 jarigen en perspectief/mogelijkheden voor de 13 tot 18
jarigen

Maatregelen geldig vanaf 1/02/2021
Tot 13 jaar (°2008 of later)

Tussen 13 (°2007) en 18 jaar
(°2002)

Ouder dan 18 jaar (°2001 of vroeger)

# hobby’s

1

1

Indoor

Ja, training met contact

Nee

Nee

Outdoor

Ja, training met contact

Ja, training met contact (contact
indien noodzakelijk door de aard
van de sport)

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

Densiteit

Max. 10 personen (excl.
Begeleiding/coach)

Max. 10 personen (excl.
Begeleiding/coach)

Max. 4 personen (incl. begeleiding/coach)

Wedstrijd

Nee

Nee

Nee

Kleedkamers

Nee, enkel bij kamp

Nee

Nee

Publiek

1 lid/huishouden van een
sporter

Nee

1 lid/huishouden van een sporter

Maatregelen – 1/02/2021 t.e.m.21/02/2021
1. Beperk het aantal groepsgerichte hobby’s tot 1 hobby per kind
2. -13 jarigen activiteiten worden in beginsel outdoor georganiseerd,
indoor kan ook mits volgen huidige strike protocollen.
13 tot 18 jarigen enkel outdoor
3. Aantal deelnemers (excl. Begeleiding) = maximaal 10 per
bubbel/activiteit. Outdoor zijn meerdere, strikt van elkaar
gescheiden, bubbels met aparte begeleiding mogelijk
4. Geen competities of andere contacten met ploegen of
(leeftijds)groepen buiten de eigen ploeg of leeftijdsgroep
5. Geen wijziging aan bubbel gedurende de volledige activiteit

Maatregelen – 1/02/2021 t.e.m.21/02/2021
6. Geen gezamenlijk omkleden. Omkleden doe je thuis.
7. Extra richtlijnen voor begeleiding
• Correcte toepassing mondmaskerregels
• Veilige afstand met collega-begeleiding voorzien

8. Respect voor de reeds gekende en toegepaste richtlijnen
• Geen niet noodzakelijke externen
• Ouders dragen bij het afzetten en ophalen een mondmasker en respecteren
een veilige afstand

9. Maaltijden worden maximaal buiten genuttigd

Maatregelen – 1/02/2021 t.e.m.21/02/2021
Extra maatregelen voor jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar
• Geen indoor activiteit, enkel outdoor activiteit toegelaten
• Activiteiten worden geannuleerd wanneer het risico bestaat dat
deelnemers zich tijdelijk naar binnen zullen verplaatsen (slecht weer,
…)
• Alleen voor toiletbezoek mogen jongeren individueel naar binnen.
• Geen collectieve maaltijden, individuele snack mag outdoor wel.
• Correct gebruik van mondmaskers, tenzij tijdens het fysiek sporten
zelf

Maatregelen – 1/02/2021 t.e.m.21/02/2021
Extra maatregelen voor sportkampen t.e.m. 13 jarigen
• Gedurende de krokusvakantie (13/02/2021 – 21/02/2021) zijn
groepen tot maximum 25 personen toegestaan.
• Overnachtingen zijn niet mogelijk

Extra info
Regelgeving + FAQ

• Actuele informatie Sport en Corona: website Sport Vlaanderen
De algemene protocollen en leidraden worden momenteel nog van een
update voorzien, van zodra deze beschikbaar worden, voegen we ze
toe.
Lokaal kunnen strengere restricties gelden. Deze kan je terugvinden op
de website van de provincie of de eigen gemeente.

