
Corona en Sport
Update na overlegcom. 19/03

Aanvang 22/3/2021
Vlaamse Baseball en Softball Liga



Maatregelen geldig vanaf 22/03/2021

Tot 13 jaar (°2008 of later) Tussen 13 (°2007) en 18 jaar (°2002) Ouder dan 18 jaar (°2001 of vroeger)

# hobby’s Bij voorkeur 1 Bij voorkeur 1

Indoor Toegelaten maar bij voorkeur outdoor
Contact toegelaten

Nee Nee

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

Ja, training zonder contact  / met 
respect voor afstand (trainingen, lessen) 
toegelaten 

Densiteit Statisch: 1/10 m2
Dynamisch: 1/30 m2

Statisch: 1/10 m2
Dynamisch: 1/30 m2

Statisch: 1/10 m2
Dynamisch: 1/30 m2

Groepsgrootte Max. 10 personen (excl. 
Begeleiding/coach)

Max. 10 personen (excl. 
Begeleiding/coach)

Max. 10 personen (incl. 
begeleiding/coach)

Wedstrijd Nee Nee Nee

Kleedkamers Nee, enkel bij kamp Nee, enkel bij kamp Nee

Publiek 1 lid/huishouden van een sporter Nee Nee



Voornaamste wijzigingen

1. -13 jarigen
• Bij voorkeur outdoor 
• Groepsgrootte max. 10 personen (ipv 25) 
• Groepsgrootte is exclusief begeleiding/coach

2. + 19 jarigen
• Geen wijziging tov 8 maart

3. 13 t.e.m. 18 jarigen
• Geen wijziging tov 8 maart



Sportkampen paasvakantie
• Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen onder 

volgende voorwaarden:
• Groepen van max. 10 personen (excl. Begeleiders)
• Bij voorkeur outdoor, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens 

richtlijnen in het protocol voor sportkampen
• Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen
• Begeleiding draagt mondmasker
• Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt
• Meerdaags aanbod = groepen blijven dezelfde gedurende het aanbod
• Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan
• Overnachting is niet mogelijk



Sportkampen paasvakantie
• Sportkampen voor kinderen vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) 

kunnen onder volgende voorwaarden:
• Groepen van max. 10 personen (excl. Begeleiders)
• Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door 

de aard van de sport. Indoor sporten is niet toegestaan.
• Begeleiding draagt mondmasker
• Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt
• Meerdaags aanbod = groepen blijven dezelfde gedurende het aanbod
• Indoor lunchen is niet mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan in 

noodzakelijk en tot minimum beperkt.
• Overnachting is niet mogelijk



Extra info
Regelgeving + FAQ

• Actuele informatie Sport en Corona: website Sport Vlaanderen

• Basisprotocol Sport – 22 maart 

• Basisprotocol Sportkampen – 22 maart

Lokaal kunnen strengere restricties gelden. Deze kan je terugvinden op 
de website van de provincie of de eigen gemeente.

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13718/protocol-voor-sportkampenkinderen.pdf
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