Beste sporters,
Gisteren werden de nieuwe coronmaatregelen met betrekking tot sport en jeugd
bekend gemaakt. De afspraken hebben nog geen wetgevende status. Er is wel
een
akkoord
over
gemaakt
na
overleg
tussen
ministers
van
3
taalgemeenschappen en virologen, maar moeten nog bekrachtigd worden door
het Overlegcomité. Er wordt opgeroepen ze zo snel mogelijk toe te passen in
de praktijk.
De filosofie achter de afspraken is: minder ‘vermenging’ van bubbels doorheen
de schoolweek, kleiner risico in kleinere groepen, nog meer aandacht op
buitenactiviteiten en eindelijk iets of wat ademruimte voor 12-18-jarigen.
Na het overleg deze morgen met de gouverneur en in afwachting van het
overlegcomité morgen kunnen we al volgende richtlijnen mee geven:
JONGEREN -13 JAAR:
 De jongeren moeten 1 hobby per week kiezen. Als bestuur geven we de
voorkeur aan 1 vaste hobby per kind gedurende de ganse periode, maar dit is
niet verplicht. We willen jullie vragen om dit advies om voor 1 vaste hobby te
kiezen ook maximaal mee op te nemen in jullie communicatie. Voorbeeld: in
dezelfde week naar de voetbaltraining en de jeugdbeweging gaan kan
niet. In dezelfde week 2x naar de voetbaltraining gaan in dezelfde groep
van 10, kan wel.
 Er mag nog steeds indoor gesport worden maar bij voorkeur worden alle
activiteiten maximaal buiten georganiseerd.
 De activiteiten mogen enkel doorgaan met max. 10 personen.
Trainers/begeleiders tellen deze keer niet mee.
JONGEREN TUSSEN 12 EN 18 JAAR:
 Ook deze jongeren mogen opnieuw sporten in bubbels van max. 10 (exclusief
trainer).
 Alle activiteiten mogen enkel outdoor georganiseerd worden.
 Ook voor deze groep geldt de regel van max. 1 hobby per week en liefst 1
vaste hobby voor de ganse periode.
 Activiteiten met intense fysieke contacten zijn uit den boze.
 Mondmasker is verplicht voor de 12- tot 18-jarigen, tenzij bij intense
inspanning.
ALGEMENE REGELS:
 Er moet niet gewerkt worden in vaste bubbels van 10. Indien dit kan is het
natuurlijk wel de beste oplossing maar het is dus niet verplicht.
 Ouders die hun kinderen afzetten of ophalen aan de training blijven niet naar
de training kijken of komen niet mee binnen in de sporthal. Ze blijven dus in
de auto wachten of blijven buiten wachten aan de sporthal.
 Sportwedstrijden zijn zowel indoor als outdoor verboden voor alle leeftijden.
Enkel binnen de bubbel kan je dus een wedstrijd 5 tegen 5 spelen maar tegen
andere bubbels mag dit dus niet.
 Eventuele kampen tijdens krokusvakantie kunnen doorgaan in bubbels van
max. 25 (excl. trainer) en dit enkel voor -13 jaar. Voor de leeftijdsgroep 1218 jaar blijft ook hier de regel van max. 10 per groep gelden en enkel
buitenactiviteiten.






Indoor mag je slechts trainen met 1 bubbel per terrein/zaal. Er mag geen
vermenging zijn van de verschillende groepen, zowel bij kinderen als
begeleiding. Afstand houden tussen de groepen is noodzakelijk.
Voor volwassenen geldt nog steeds de regel dat er enkel buiten gesport mag
worden en dit met max. 4 personen.
Mondmasker verplicht voor trainers en begeleiders.
De verschillende sportfederaties zullen naar aanleiding van deze maatregelen
hun eerdere communicatie ook aanpassen en herroepen.

De nieuwe maatregelen gaan in vanaf donderdag 28/1/2021 en gelden tot nader
bericht.
Blijf bewegen maar doe het ook veilig!

