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NIEUWSBRIEF SPECIAL 7 mei 2021 
 
 Corona-update voor de sportsector !!!  

Op basis van de beslissingen die het Overleg Comité van 14 april 2021 

nam, veranderen een aantal zaken vanaf 8 mei. Deze werden 

bekrachtigd door het MB van 7 mei 2021. We kunnen outdoor ongeacht 

de leeftijd sporten met contact in groepen van maximum 25 personen. 

Let vooral op de tekst: 

"Een datum voor heropstart amateursportwedstrijden, 

wordt normaliter beslist op overlegcomité van 11 mei 

2021". 

Richtlijnen sport vanaf 8 mei  

Kinderen jonger dan 13 jaar (°2008 en jonger) 

 Bij voorkeur sport je outdoor. 

 Outdoor en indoor trainen met contact (oefen- en 

wedstrijdvormen) is toegestaan. Dit kan indoor in een groep van 

maximum 10 personen en outdoor in een groep van maximum 25 

personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat 

maximum aantal personen. 

 Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs zijn niet 

toegestaan. 

 We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te 

kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en 

verminder je het risico op verspreiding van COVID-19. 

Jongeren van 13 t.e.m. 18 jaar (°2007 tot °2002) 

 Indoor sporten is niet toegestaan. 

 Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in 

een groep van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden 

niet meegerekend in dat maximum van 25 personen. Contact is 
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toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de 

sport. Sporten in niet-georganiseerd verband kan volgens de 

regels van het samenscholingsverbod (max. 10 en zonder 

contact). 

 Wedstrijden met deelnemers van verschillende sportgroepen of 

clubs zijn niet toegestaan. 

 We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te 

kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en 

verminder je het risico op verspreiding van COVID-19. 

Volwassenen vanaf 19 jaar (°2001 en ouder)  

 Outdoor sportactiviteiten in georganiseerd verband zijn 

mogelijk met maximum 25 personen, met contact en exclusief 

begeleiders. 

 Outdoor sportactiviteiten met maximum 10 personen in niet-

georganiseerd verband zijn toegestaan, op voorwaarde dat de 

afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd en volgens de 

regels op het samenscholingsverbod.  

In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 25 

personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan. In 

niet-georganiseerd verband volgt men de regels van het 

samenscholingsverbod 

Volgende algemene maatregelen gelden  

 Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen 

open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten 

gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de 

maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe.  

 Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij 

sportkampen en zwembaden.  

 Sportkantines blijven gesloten. 

 Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming 

van de bevoegde minister 

 Publiek is indoor voorlopig niet toegelaten, behalve 1 persoon 

van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 

1 begeleider bij een G-sporter. Outdoor is publiek toegelaten 

bij evenementen en (top)sportwedstrijden (zittend en max. 

50). Van zodra amateurwedstrijden opnieuw kunnen, kan dus ook 

opnieuw publiek (enkel outdoor, zittend en max. 50 

personen). Een datum voor de heropstart van 

amateursportwedstrijden, wordt normaliter beslist op het 

Overlegcomité van 11 mei. 

 Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met 

vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor 

sporten van toepassing. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjgwNTEyOTUzODM4NzM1ODc0JmM9YjJ1OSZlPTQ1NzYmYj01OTM1NTU3NzkmZD1mM3cwZzFw.LF1MBkt63FOVLqaYE5cFX3vzJQClvUfbHao9K5Bt2Kc


 

 Vanaf 26 april zullen enkele proef- en pilootevenementen worden 

geselecteerd in functie van het toelaten van publiek. 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken 

op de website van jouw provincie of gemeente! 

 
 

 

 

Verder nieuws en updates op onze facebookpagina en onze website!!!!!! 

Uw activiteit kenbaar maken? Stuur E-mail naar Johnny.dellaert@skynet.be  

De secretaris-schatbewaarder 

Johnny Dellaert 
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