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Sportsector schakelt versnelling hoger met verstrengde
maatregelen
Vlaams minister van Sport Ben Weyts kondigt samen met de sector verstrengde maatregelen
aan om de verspreiding van het virus maximaal te beperken. Publiek zal bij zowel indoor als
outdoor sportactiviteiten- en wedstrijden niet toegelaten zijn. “We kregen verschillende vragen
vanuit de sportsector of wedstrijden al dan niet zouden kunnen doorgaan nu het coronavirus
weer aan terrein wint”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Met duidelijke maatregelen
bieden we houvast aan sportfederaties, sportclubs en supporters.”
Nog voor de officiële afkondiging van de lockdown in maart, nam het Vlaamse sportveld op eigen
houtje ingrijpende maatregelen. Ook vandaag weer wil het brede Vlaamse sportveld, in het licht
van de sterke heropflakkering van het virus, proactief verantwoordelijkheid opnemen.
Concreet beslisten de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en
Recreatiebeleid (ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen en
Sport Vlaanderen samen met Vlaams minister van Sport Ben Weyts dat
1. alle sportactiviteiten en -wedstrijden vanaf morgen alleen kunnen plaats vinden achter
gesloten deuren, zonder publiek en dit zowel voor de professionele als amateursectoren
2. alle organisatoren van indoor sportactiviteiten worden opgeroepen om maximaal mogelijk
sportactiviteiten outdoor te organiseren en zoals steeds de afstandsregels, conform de
opgestelde protocollen, te respecteren
3. een draaiboek ‘code Oranje’ werd uitgewerkt dat op elk moment in werking gesteld kan
worden. Dit scenario omvat o.a. de stopzetting van alle sportactiviteiten indoor en
outdoor met fysiek contact, afstandsregels tussen sporters onderling en tussen sporters
en begeleiders (minimaal 1,5 meter) behalve voor kinderen tot en met 12 jaar, geen
competitiesport waar fysiek contact niet vermeden kan worden enz.. Wekelijks wordt
samengezeten om de vinger aan de pols te houden en desgevallend snel te schakelen en
extra maatregelen te nemen.
Voor alle sporttakken en ook de sportkampen werden reeds eerder in detail protocollen opgesteld
met heel wat maatregelen om op een verantwoorde en veilige manier te kunnen sporten. Ook
deze protocollen werden opgemaakt in samenspraak met een klankbordgroep vol partners uit de
brede sportsector: de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en
Recreatiebeleid (ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen,

Sport Vlaanderen en minister Weyts. Ze blijven, met aanvulling op grond van bovenstaande
maatregelen, gehandhaafd en zijn allen te consulteren via www.sport.vlaanderen
De Vlaamse sportwereld kijkt uit naar de besluitvorming van de Veiligheidsraad maar wenst alvast
uitdrukkelijk voorafgaand haar solidariteit te uiten ten aanzien van de volledige samenleving. In
het volle besef dat sportactiviteiten en zeker publieksbijeenkomsten dezer dagen een reëel risico
kunnen vormen, wenst de Vlaamse sportwereld gezamenlijk haar verantwoordelijkheid op te
nemen.
We bieden de Vlaming nog steeds voldoende perspectief om in deze moeilijke tijden hun favoriete
sport te kunnen beoefenen maar wel veilig voor henzelf en voor de hele samenleving.
Sporten is en blijft gezond!
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