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Beste voorzitter, secretaris, 

Beste ouder, schermer, 

De nationale veiligheidsraad kondigde opnieuw strengere maatregelen aan.  

We  zullen de komende weken  met z’n allen de maatregelen strikt moeten opvolgen om hopelijk nadien 

terug een stap voorwaarts te zetten bij de verdere heropstart van de clubwerking.  

Wij bundelen hierbij de informatie beschreven in het ministerieel besluit van 28 juli. 

Alle sporten zijn weer 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 met het oog op de 
contacttracing. (= registratieplicht) 

 
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.  

 

Sportkampen, trainingen, lessen  

Kampen kunnen doorgaan zoals gepland, ook lessen en trainingen kunnen plaatsvinden. De 

registratieplicht geldt voor elke activiteit.  

Neem tijdens de activiteiten steeds de richtlijnen in acht zoals deze eerder al werden gecommuniceerd.  

Train zoveel mogelijk in openlucht, bewaar afstand en hou rekening met de hygiënemaatregelen.  

Lokale en provinciale besturen kunnen steeds strengere regels opleggen op hun grondgebied. Neem 

dus steeds contact op met jullie lokale overheid om de geldende regels op het grondgebied te weten. 

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. 

Laten we met z’n allen de regels strikt volgen om een tweede golf te vermijden. 

Hou het veilig en gezond! 

Het VSB-team 

http://www.vlaamseschermbond.be/

