Stand van zaken heropstart vechtsportbeoefening in Vlaanderen in
coronatijd (Covid-19) – advies vechtsportsector naar aanleiding van de
verstrengde maatregelen na publicatie MB
Versie 30/07/2020
Na enige verwarring over de contactsporten ontvingen wij inmiddels een communicatie van de
Vlaamse Sportfederatie (VSF) en de klankbordgroep sport met meer informatie over de juridische
grenzen van wat is toegelaten via het ministerieel besluit van 28/07/2020.
In deze communicatie roept de Vlaamse Sportfederatie (VSF) op “om in deze tijden van heropflakkering
van het virus alle nodige maatregelen te nemen zodat de sportbeoefening op een veilige manier kan
georganiseerd worden. Ondanks dat de sportbubbels kunnen bestaan uit maximaal 50 personen lijkt
het raadzaam om de sportbubbels in de huidige maatschappelijke context, waarin gevraagd wordt om
de persoonlijke contacten zo veel als mogelijk te beperken, de trainingen en activiteiten zo te
organiseren dat de sportbubbels zo klein mogelijk gehouden worden. Hetzelfde geldt voor de
toeschouwers op wedstrijden en evenementen. Wij vertrouwen erop dat iedereen zijn
verantwoordelijkheid neemt om alle nodige maatregelen te nemen om de social distancing maximaal
te garanderen.”
1. Advies vechtsport
Als antwoord op deze oproep herhalen wij dan ook het advies dat we al eerder communiceerden
(advies 28/07/2020) en stuurden we dit waar nodig nog bij. Dit advies is strenger dan de huidige
bepalingen van het Ministerieel besluit (zie punt 2 bepalingen MB) maar als vechtsportfederaties en
zeker als contactsporten hebben wij een collectieve verantwoordelijkheid en moeten wij zowel
onszelf, de vechtsportwereld, als de maatschappij helpen beschermen tegen dit hardnekkige virus.
Vanuit de gezamenlijke bezorgdheid roepen federaties daarom al hun clubs op om samen de nodige
verantwoordelijkheid op te nemen en volgende basisadviezen te volgen tijdens de komende vier
weken:
- Train zoveel mogelijk in open lucht.
- Train contactloos en bewaar de afstand van 1,5m altijd, ook tijdens het sporten. Een
uitzondering op dit advies wordt gemaakt voor de jongeren tot en met 12 jaar. Zij kunnen trainen
met contact.
- Respecteer de registratieplicht tijdens elke activiteit. (De contactgegevens van één bezoeker of
deelnemer per huishouden (die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een emailadres) wordt geregistreerd m.h.o. op de contacttracing).
- Blijf zeer intensief rekening houden met de hygiënevoorschriften.
- Train slechts in 1 club en NIET in verschillende clubs. Trainen in verschillende clubs zou
betekenen dat er een kruisbestuiving kan zijn tussen sportbubbels.
- We adviseren een maximale groepsgrootte van 50 personen (inclusief trainers en waarnemer
coronamaatregelen) voor groepen tot en met 12 jaar. Voor groepen +12 jaar adviseren we
groepen van maximaal 20 personen (inclusief trainers en waarnemer coronamaatregelen).
Voorzie ook minstens 10m² per sporter.
- Neem contact op met je gemeente of stad en wees zeker dat jullie activiteiten mogen doorgaan.
Op provinciaal en lokaal niveau kunnen er ook strengere maatregelen gelden zoals een verbod
op contactsporten. Dit is nu al het geval in de provincie Antwerpen.
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We rekenen er op dat elke vechtsportclub en elke vechtsporter deze maatregelen zoveel mogelijk
volgt. Laten we er samen voor zorgen dat wij terug naar een normale sportbeoefening kunnen
evolueren en deze tweede golf verslaan!

2. Bepalingen MB
Wat betreft de juridische grenzen volgens het ministerieel besluit gaf de Vlaamse Sportfederatie
volgende verduidelijkingen.
Alle sporten zijn toegelaten mét contact als:
-

ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is, en
je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten
schoonmaakt
De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (die zich kunnen
beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres) wordt geregistreerd m.h.o. op de
contacttracing.

Sportwedstrijden en –evenementen
• Maximum 100 toeschouwers binnen of 200 toeschouwers buiten en mits het volgen van de
veiligheidsprotocollen.
• Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte is er vanaf 1 juli een online-instrument (matrix)
beschikbaar, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van
vergunningen voor deze evenementen.
• Er geldt een mondmaskerplicht voor de toeschouwers van al deze sportwedstrijden en evenementen.
In het MB staat de expliciete vermelding dat lokale en provinciale besturen steeds strengere regels
kunnen opleggen op hun grondgebied. Neem dus steeds contact op met jullie lokale overheid om de
geldende regels op het grondgebied te weten.
Ook wordt er aan de lokale besturen gevraagd om een herevaluatie te doen van alle geplande
evenementen/wedstrijden. De evenementen/wedstrijden die meer dan 200 deelnemers en/of
toeschouwers hebben moeten een (nieuw) expliciete toestemming krijgen van de lokale overheid.
In alle openbare gebouwen (waaronder sporthallen) geldt tevens een mondmaskerplicht. Deze
verplichting geldt ook outdoor op private of publieke druk bezochte plaatsen, bepaald door de
bevoegde lokale overheid.
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Informatie over de maatregelen:
•
Federale maatregelen: https://www.info-coronavirus.be/nl/
•
Gedragscodes en protocollen Sport Vlaanderen (update 29 juli):
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/
•
Maatregelen provincie Antwerpen: https://www.cathyberx.be/taken-enbevoegdheden/veiligheid/corona.html
De vechtsportorganisaties:
Risicovechtsportplatform Vlaanderen
Taekwondo Vlaanderen
Vlaamse Boks Liga
Vlaamse Judofederatie
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie
Vlaamse Karate Federatie
Vlaamse Kickboks, Muaythai en MMA organisatie
Vlaamse Vechtsport Associatie
Vlaamse Wushu Federatie

3

