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Heropstart sportsector

Fasering

Sport Vlaanderen 
innoveert



Opbouw tabel

• Deze tabel werd opgebouwd op basis van drie elementen:
• een adviesnota rond de heropstart voor de sportsector die werd 

opgemaakt door Gezond Sporten Vlaanderen;

• De reeds uitgezette fasering vanuit de veiligheidsraad, met een eerste fase 
die vastgelegd werd op 4 mei en een tweede fase op 18 mei

• Vertrekkende vanuit de te verwachten evolutie van de pandemie

• We bouwden verder volgens voorzichtige stappen in de heropstart 
van de sportsector, met nieuwe stappen per 2 weken



Overzicht stappen
4 mei:

• Individuele fysieke activiteit in open lucht mits social distancing met maximum 2 partners die steeds dezelfde zijn

18 mei:
• beperkte groep (max. 20, inclusief sportbegeleiders) in open lucht in georganiseerd verband mits social distancing

(max. 1 persoon/30 m²)
• alle sportactiviteiten voor -12 jarigen (zonder toeschouwers)

1 juni:
• Individuele fysieke activiteit indoor mits social distancing met maximum 2 partners (max. 1 persoon/30 m²) (plus max. 

1 toegelaten sportbegeleider)

15 juni:
• beperkte groep indoor (max. 20, inclusief sportbegeleiders) in georganiseerd verband mits social distancing (max. 1 

persoon/30 m²)

29 juni:
• alle sportactiviteiten (exclusief wedstrijden buiten trainingsverband waar social distancing niet kan gegarandeerd 

worden)

31 juli:
• Sportevenementen met gelimiteerd aantal deelnemers en toeschouwers (inclusief wedstrijden waar soc. distancing niet 

kan gegarandeerd worden)

1 september:
• Massasportevenementen



4 mei

Korte Omschrijving:

Met maximaal 2 steeds dezelfde partners en met 
social distancing zijn alle buitensportactiviteiten 
toegelaten

Richtlijn: Individuele fysieke activiteit in open lucht mits social distancing met 
maximum 2 partners die steeds dezelfde zijn 

Voorbeelden:

• Atletiek, petanque, tennis, golf, lopen, kajak, 
roeien, zeilen …

Te voorzien in het MB:

1. Verplaatsing naar de sportaccommodatie

Uit te werken protocollen door sportfederaties en beheerders 
sportinfrastructuur:

1. Waarborgen hygiëne (persoonlijk + materiaal)

2. Flow ingang/uitgang sportinfrastructuur

3. Gedragscode sporters, vrijwilligers, ouders, trainers

4. Organiseren loketfuncties

5. Openstellen parking



18 mei

Korte Omschrijving:

1. Georganiseerde activiteiten zijn nu toegelaten met 
maximaal 20 personen inclusief sportbegeleiders en in 
zoverre de accommodatie minstens 30m² per 
deelnemer waarborgt. Dit komt overeen met max. 20 
personen op een klassiek (outdoor) basketbalterrein

2. Voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn alle 
sportactiviteiten toegelaten – in de wetenschap dat 
dit ook een beperkte flow aan volwassen begeleiders 
met zich meebrengt.

Richtlijn: beperkte groep (max. 20, inclusief sportbegeleiders) in open lucht in 
georganiseerd verband mits social distancing (max. 1 persoon/30 m²)
+ alle sportactiviteiten voor -12 jarigen (zonder toeschouwers) 

Voorbeelden:
1. Hockey: Op één terrein (>6000 m2) kunnen verschillende groepjes van max 20 

personen met sportbegeleider aan het werk, niet in wedstrijdvormen en met 
inachtname social distance, dus geen contact

2. Atletiek: Op een atletiek terrein (piste + binnenveld, >10.000 m2) kunnen 
verschillende disciplines in groepjes van max 20 aan het werk

3. Fietsen: Er kan opnieuw in groep gefietst worden met max 20 wielertoeristen

4. Kajakken kan nu ook voor het grotere publiek, met gehuurd materiaal

5. Kinderen tot 12 jaar kunnen aan alle mogelijke sportactiviteiten deelnemen (zonder 
beperkingen)

Te voorzien in het MB:

1. Toegelaten aantal sporters

2. Toegelaten sportbegeleider(s)

3. Toegelaten onderlinge fysieke contacten voor -12 jarigen

4. Huren van materiaal

Uit te werken protocollen door sportfederaties en beheerders 
sportinfrastructuur:

1. Waarborgen hygiëne (persoonlijk + materiaal)

2. Aantal personen per m²

3. Flow ingang/uitgang sportinfrastructuur

4. Gedragscode sporters, vrijwilligers, ouders, trainers

5. Organiseren loketfuncties

6. Openstellen parking



1 juni

Korte Omschrijving:

Activiteiten in sporthallen, fitnesscentra, 
zwembaden,… worden opnieuw toegelaten in 
beperkte groepjes van maximum 3 sporters 
(jezelf + 2) en een toegelaten sportbegeleider.

Richtlijn: Individuele fysieke activiteit indoor mits social distancing met maximum 
2 partners (max. 1 persoon/30 m²) (plus maximum 1 toegelaten sportbegeleider)

Voorbeelden:

• Badminton, tafeltennis, indoor tennis, fitness 
(geen groepsorganisaties), enkel 
baantjeszwemmen (nog geen recreatiezones),…

• In een sportinfrastructuur kunnen meerdere 
groepjes van 3 personen aanwezig zijn, 
zolang het plafond van max. 1 
persoon/30m² niet wordt overschreden

Te voorzien in het MB:

1. Toegelaten aantal sporters

2. Toegelaten begeleider(s)

3. Openstellen kleedkamers (enkel nog voor zwembaden)

4. Openstellen douches (enkel nog voor zwembaden)

5. Openstellen indoorinfrastructuur

Uit te werken protocollen door sportfederaties en beheerders 
sportinfrastructuur:

1. Waarborgen hygiëne (persoonlijk + materiaal)

2. Aantal personen per m²

3. Flow ingang/uitgang sportinfrastructuur

4. Gedragscode sporters, vrijwilligers, ouders, trainers

5. Organiseren loketfuncties

6. Openstellen parking



15 juni

Korte Omschrijving:

Indooractiviteiten in beperkte groep van 
maximum 20 personen inclusief 
sportbegeleider(s) en in zoverre de 
accommodatie minstens 30m² per deelnemer 
waarborgt. Dit komt overeen met max. 20 
personen op een klassiek basketbalterrein.

Richtlijn: beperkte groep indoor (max. 20, inclusief sportbegeleiders) in 
georganiseerd verband mits social distancing (max. 1 persoon/30 m²)

Voorbeelden:

1. Techniektraining ploegsporten (volley, 
basket, handbal) in beperkte groep

2. Zumba, groepsfitness

Te voorzien in het MB:

1. Toegelaten aantal sporters

2. Toegelaten sportbegeleider(s)

3. Openstellen kleedkamers

4. Openstellen douches

Uit te werken protocollen door sportfederaties en beheerders 
sportinfrastructuur:

1. Waarborgen hygiëne (persoonlijk + materiaal)

2. Aantal personen per m²

3. Flow ingang/uitgang sportaccommodatie

4. Gedragscode sporters, vrijwilligers, ouders, trainers

5. Organiseren loketfuncties

6. Openstellen parking



29 juni

Korte Omschrijving:

Alle sportactiviteiten kunnen. Onderling contact 
binnen eenzelfde team wordt toegelaten, maar 
nog geen wedstrijden tussen verschillende teams 
waar social distancing niet kan gegarandeerd 
worden

Richtlijn: alle sportactiviteiten  (exclusief wedstrijden buiten 
trainingsverband waar social distancing niet kan gegarandeerd worden)

Voorbeelden:

1. Trainen volleybal, handbal, basketbal, (zaal)voetbal, … 
desgevallend ook in wedstrijdvormen binnen het team

2. Judotraining

3. Competitiewedstrijd kan enkel als social distancing kan 
gegarandeerd worden:

1. Interclubwedstrijd judo kan nog niet

2. Interclubwedstrijd tennis kan wel

4. Cardiotraining, spinnen, …

Te voorzien in het MB:

1. Toegelaten aantal sporters

2. Toegelaten aantal toeschouwers

3. Openstellen catering/kantine

4. Toelaten onderlinge fysieke contacten (binnen zelfde team)

Uit te werken protocollen door sportfederaties en beheerders 
sportinfrastructuur:

1. Waarborgen hygiëne (persoonlijk + materiaal)

2. Flow ingang/uitgang sportaccommodatie

3. Gedragscode sporters, vrijwilligers, toeschouwers, ouders, trainers

4. Organiseren tribunes, loketfuncties

5. Openstellen parking



31 juli

Korte Omschrijving:

Sportevenementen met een limiet op het 
aantal deelnemers en aantal toeschouwers 
worden toegelaten. Ook wedstrijden waar 
social distancing tussen teams niet kan 
gegarandeerd worden, mogen vanaf nu 
plaatsvinden.

Richtlijn: Sportevenementen met gelimiteerd aantal deelnemers en toeschouwers 
(inclusief wedstrijden waar soc. distancing niet kan gegarandeerd worden)

Voorbeelden:

1. Dorpsloop met beperkt aantal 
deelnemers

2. Toertocht mountainbike met groepsstart

3. Wedstrijd veldlopen

4. Hockeywedstrijden, voetbalwedstrijden 
(bv. Bekerfinale)

Te voorzien in het MB:

1. Toegelaten aantal sporters

2. Toegelaten aantal toeschouwers

Voorstel van maximum 2.000 aanwezigen, met maximale
spreiding en afstandsmaatregelen

3.      Toelaten onderlinge fysieke contacten (tussen teams)

Uit te werken protocollen door sportfederaties en beheerders 
sportinfrastructuur, organisatoren sportevenementen:

1. Waarborgen hygiëne (persoonlijk + materiaal)

2. Flow ingang/uitgang sportinfrastructuur

3. Gedragscode sporters, vrijwilligers, toeschouwers, ouders, trainers

4. Organiseren tribunes, loketfuncties

5. Openstellen parking



1 september

Korte Omschrijving:

Toelaten van samenscholing grote massa's 
deelnemers en toeschouwers

Richtlijn: Massasportevenementen

Voorbeelden:

1. Antwerp 10 miles

2. Memorial Van Damme

3. Ronde van Vlaanderen

Te voorzien in het MB:

Opheffen beperkingen

Uit te werken protocollen door sportfederaties en beheerders 
sportinfrastructuur, organisatoren sportevenementen:

1. Waarborgen hygiëne (persoonlijk + materiaal)

2. Flow ingang/uitgang sportinfrastructuur

3. Gedragscode sporters, vrijwilligers, toeschouwers, ouders, trainers

4. Organiseren tribunes, loketfuncties

5. Openstellen parking



Standpunt einde mei

Korte Omschrijving:

apart te bekijken: internaatssportkampen (in 
afstemming met jeugdkampen en te beslissen 
eind mei)

Sportkampen met overnachting (internaat) 

Voorbeelden:

Te voorzien in het MB:

1. Openstellen overnachtingsinfrastructuur

Uit te werken protocollen door sportfederaties en beheerders 
sportinfrastructuur:

1. Waarborgen hygiëne (persoonlijk + materiaal)

2. Organiseren nevenactiviteiten

3. Organiseren slaapvoorzieningen


