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Heropstart seizoen 2021-2022 

(covid-19 maatregelen) 

WAT KAN 

 

 

Er gelden geen beperkende maatregelen meer op het beoefenen van sportactiviteiten. Alle 

sportactiviteiten kunnen dus op een normale manier georganiseerd worden. 

 

Publiek 
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- Geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen indoor blijft 

(vanaf 1 oktober wordt dit 500 personen). 

- Indien er meer publiek wordt toegelaten zijn er bijkomende maatregelen nodig.  We 

verwijzen hiervoor naar het basisprotocol sport en corona pag. 14 en pag.15. 

 
Als je een veilige covid-19 activiteit wil organiseren kan je rekening houden met deze 10 geboden.  
Als je graag de uitgebreide uitleg van deze zaken wil nalezen kan je dit terugvinden in het 
basisprotocol sport en corona. 
 
1. Wetgeving. 
 
De basisregels voor het organiseren van activiteiten worden bepaald door de wetgeving op federaal 
niveau. De lokale en provinciale overheden zijn bevoegd om strengere maatregelen uit te 
vaardigen, in het kader van algemene veiligheid en volksgezondheid. 
 
2. Covid-coördinator. 
 
Het blijft voorzien om een covid-coördinator aan te duiden. Die persoon is voor, tijdens en na de 
activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. Bij een 
organisatie van een wedstrijd is het ook belangrijk om de naam van deze persoon door te geven 
aan de wedstrijdleiding (kamprechter). 
 
3. Communicatie 
 
Momenteel zijn er geen beperkingen meer op de sportbeoefening maar een goede communicatie 
rond resterende maatregelen (publiek/ventilatie...) blijft belangrijk. 

 
4. Social distancing 

 
Tijdens het sporten en in de sportinfrastructuur is social distancing niet meer verplicht, behalve als 
de men de toegelaten publieksdrempels overschrijdt en men op dat moment geen Covid Safe Ticket 
gebruikt.  
 
5. Mondmaskers 
 
Mondmasker zijn niet meer verplicht in indoor en outdoor sportinfrastructuren; behalve als men de 
toegelaten publieksdrempels overschrijdt en men op dat moment niet werkt met een Covid Safe 
Ticket. Op dat moment is een mondmaskerplicht voor publiek, EN voor professionals 
(omkadering/begeleiding van atleten) en medewerkers. 
 
6. Hygiëne 
 
De nodige maatregelen voorzien om een goede hygiëne te waarborgen blijven belangrijk.  Voorzie 
dus voldoende materiaal hiervoor (handgel, vloeibare zeep, papieren doekjes...).  Verpreid ook 
algemene informatie en sensibilisering hiervoor.  
 
7. Reiniging en ontsmetting  
 

https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/16547/basisprotocol-sport.pdf


 

Heropstartplan wedstrijden in corona seizoen 2021-2022 versie 5 september 2021 

De infrastructuur moet in de mate van het mogelijke regelmatig schoongemaakt of ontsmet worden. 
Bespreek dit met je zwembaduitbater. 
 
8. Ventilatie en CO2-meting 
 
Voldoende ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit is een belangrijke maatregel in indoor 
sportinfrastructuren. Bekijk dit dus met je infrastructuurbeheerder. 
 
9. Beheer besmette personen 
 
Algemeen principe: wie zich ziek voelt, blijft thuis. 
 
Personen die ziek zijn of de laatste zeven dagen klachten hebben gehad die aan een covid-infectie 
doen denken (o.a. koorts, droge hoest, keelpijn, vermoeidheid, pijn of druk op de borst) mogen niet 
deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptonen zijn 
(geweest), wordt deelname aan de activiteit verboden. 
Wanneer blijkt dat een van de deelnemers besmet is met het coronavirus, volg je best volgende 
stappen op: 

a) Schat het riscio in 
Was de persoon aanwezig op de activiteit binnen een tijdspanne van 3 dagen voor het begin 
van de symptonen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen 
na het begin van de symptonen of langer als de symptonen aanhouden)? 
- Indien niet -> je moet geen personen doorgeven voor contact tracing. 
- Indien wel: dan start je best met onderstaande stappen. 

b) Contactpersonen 
- Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen. 
- Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen. 
- Volg op of op de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 contact tracing 

team of contacteer deze proactief. 
c) Communicatie 

- De covid-coördinator is het eerste aanspreekpunt. Zorg dat de contactgegevens van deze 
verantwoordelijke duidelijk bekend zijn. 

- Nooit de medische gegevens van een lid bekendmaken.  Je mag dus niet de identiteit van 
de besmette persoon doorgeven tenzij deze persoon zelf aangeeft dat dit voor hem/haar 
mogelijk is. 

- Het is raadzaam de eigen leden/deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke 
besmetting en hen de nodige informatie te bezorgen ivm contactonderzoek. Dat kan via 
deze flyer: https://www.zorg-en-
gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder%20contactonderzoek%20NL_updat
e-maart-2021_0.pdf. 

 
Als iemand in quarantaine of isolatie is, kan hij/zij NIET deelnemen aan sportactiviteiten. 
 
10. Compliance en handhaving 
 
Als sportsector dragen we een verantwoordelijkheid.  We zetten in op verschillende vlakken om een 
covid-veilige sport te organiseren.  
GOODPRACTICES 
- Het blijkt een meerwarde om publiek te laten registreren voor toegang tot een wedstrijd. 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder%20contactonderzoek%20NL_update-maart-2021_0.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder%20contactonderzoek%20NL_update-maart-2021_0.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder%20contactonderzoek%20NL_update-maart-2021_0.pdf
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- Zorg voor crowd control als je publiek toelaat.  Dit bevordert de veiligheid tijdens het evenement. 
Ga bewust om met in- en uitgangen. 

 
 

 


