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COVID-19 Virus  
 

Wegens de recente ontwikkelingen van het COVID-19 virus in België heeft de Raad van Bestuur 
van de Vlaamse Baseball en Softball liga op 12 maart 2020 het volgende besloten: 
 
Alle activiteiten en organisaties die onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Baseball 
en Softball Liga worden georganiseerd zullen al zeker tot en met 31 maart worden 
geannuleerd. 
 
Concreet wil dit zeggen dat volgende activiteiten worden afgelast en verplaatst naar nader te 
bepalen data: 
 

• Algemene Vergadering VBSL vzw van 13 maart 2020 te Hoboken Pioneers 
 

• Opleidingen VBSL Jeugdofficial 
o 13 maart ’20 te Mortsel 
o 16 maart ’20 te Pelt 
o 18 maart ’20 te Hoboken 
o 23 maart ’20 te Gent  
o 25 maart ’20 te WBA Foxes 

 

• Opleidingen Regionale Umpire en Scorer 
o 12 maart ’20 Regionale Umpire te Zottegem Bebops 
o 17 maart ’20 Regionale Umpire te Beveren Lions 
o 19 maart ’20 Regionale Scorer te Beveren Lions 
o 24 maart ’20 Regionale Umpire te Beveren Lions 
o 26 maart ’20 Regionale Scorer te Beveren Lions 

 

• Trainingen en activiteiten van de Vlaamse Baseball Academy en Vlaamse Softball Academy 
 
De Vlaamse Baseball en Softball liga is er zich van bewust dat we met deze maatregelen een 
strenger standpunt innemen dan tot op heden door de overheid worden opgelegd. We 
wensen hiermee echter duidelijkheid te creëren en onze steen bij te dragen in het beperken 
van de verspreiding van het corona virus in activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen. 
 
Op het gebied van geplande oefenwedstrijden, trainingen, tornooien, … activiteiten die in de 
komende periode op clubniveau worden georganiseerd adviseren we als Vlaamse Baseball en 
Softball liga om voorzichtigheid in te bouwen en minstens de geldende voorzorgsmaatregelen 
en instructies van de bevoegde instanties (overheid, stad/gemeente) te volgen.  
Als liga hebben we op dat gebied geen bevoegdheid. 
 
Aangezien de richtlijnen, maatregelen en informatie betreffende COVID19 van minuut tot 
minuut kunnen veranderen, zullen we als Vlaamse Baseball en Softball liga deze zeer kort 
opvolgen en onze beslissingen, standpunten, aanbevelingen aanpassen waar nodig en 
communiceren via alle mogelijke kanalen. 
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Volgende aanbevelingen werden geformuleerd voor de hele sportsector 
 
• De hygiënemaatregelen zijn de belangrijkste. Zorg er in clubs en op evenementen voor 

dat mensen ze kunnen volgen: geef hen de mogelijkheid om handen te wassen. 
• Alle fans en sporters die zich ziek voelen of koorts hebben, blijven thuis. 
• Neem na koorts extra dagen rust. Heb je bijvoorbeeld x-aantal dagen koorts gehad, dan 

moet je datzelfde aantal dagen uitzieken voor je opnieuw start met sporten. 
• De overheid wil het risico op besmetting minimaliseren. Rechtstreeks contact (handen 

schudden, kussen, omhelzingen,..) wordt afgeraden. 
• De overheid raadt de sporters aan om niet van elkaars drinkbus te drinken. 
• Indien van toepassing: contact met sporters is op dit ogenblik niet wenselijk. De 

overheid vraagt fans daarom om in deze periode sporters niet meer om handtekeningen, 
handshakes, selfies, shirts, te vragen.  

• De overheid raadt aan om indoorevenementen met minstens 1.000 mensen te 
annuleren. 

 
Voor laatste updates, stand van zaken en richtlijnen van de overheid verwijzen we jullie door 
naar de website www.info-coronavirus.be  
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Serge Roofthooft 
Voorzitter Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw 
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