Maatregelen om veilig wedstrijden te
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DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS STEEDS ONDERHEVIG AAN MOGELIJKE AANPASSINGEN OP
BASIS VAN INSTRUCTIES VAN DE OVERHEID.
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Protocollen vanaf 1 september 2021
Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten
volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van
sportinfrastructuur over.

Basisregels
Devolgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
gezond verstand gebruiken staat voorop;
vertrek meteen naar huis indien er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; heb je klachten: blijf thuis en
laat je zo snel mogelijk testen;
houd waar mogelijk 1,5 meter afstand
volg de richtlijnen rond het dragen van een mondmasker nauwgezet
was en ontsmet je handen, juist voor en meteen na het sporten.

•
•

•
•
•

Publiek
•

Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor
onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).

•

Wil je meer publiek ontvangen (tot 3.000 personen indoor), dan moet je goedkeuring vragen aan je
lokaal bestuur: je vult een CERM én CIRM -scan in. Het publiek moet dan wel nog steeds social distance
bewaren, mondmasker ophouden en de nodige handgygiëne blijven toepassen. Het mondmasker mag
enkel tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.

•

Voor sportevenementen met meer dan 3.000 toeschouwers heb je ook toestemming van je lokale
bestuur nodig en moet je met het COVID Safe Ticket werken voor elke bezoeker vanaf 12 jaar. Het
publiek dient in dit geval geen mondmasker meer te dragen.
Registratie van deelnemers & publiek: bij trainingen en wedstrijden is het – in functie van
eventuele contact tracing - sterk aangeraden om een registratielijst van alle aanwezigen bij te
houden gedurende 14 dagen (naam, e-mailadres, telefoonnummer), zowel van deelnemers als
publiek

Hygiëne
Als organisatie moet je ervoor zorgen dat deelnemers en bezoekers de nodige hygiënevoorschriften kunnen
blijven volgen. Zorg dus voor voldoende vloeibare zeep, handgel, papieren doekjes etc.
Eigen materiaal, eigen drinkbus
Blijf waar mogelijk het gebruik van eigen materiaal aanmoedigen. Zeker op het vlak van drinken tijdens de sport
blijft het gebruik van eigen drinkbussen een aanbeveling. De thuisploeg voorziet steeds voldoende water in
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flessen of een waterfontein.
Schoonmaak & ontsmetting van ruimtes & materiaal
De infrastructuur moet in de mate van het mogelijke regelmatig schoongemaakt of ontsmet worden. Besteed
daarbij extra aandacht aan de veelgebruikte contactoppervlakten zoals deurklinken, kranen, enz.
Het materiaal dat tijdens de activiteiten gebruikt wordt, moet minstens regelmatig schoongemaakt of ontsmet
worden, zeker als het door meerdere personen wordt gebruikt.
Aan de wedstrijdtafel worden handgel, alcoholspray en doekjes voorzien door de thuisploeg, te
gebruiken door officials, spelers en tafelofficials.
Ballen, spelersbanken, coach stoel, tafel, tafelmateriaal envervangingsstoelen worden voor en na elke
wedstrijd ontsmet door de gebruiker zelf.
RICHTLIJN: spelers & teams wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de
vorige wedstrijd en de spelersbank, stoelen en wedstrijdtafel ontsmet zijn. Contacten tussen de
wisselende teams worden vermeden
Voor tafelofficials:
• Vul zo veel mogelijk het digitaal wedstrijdformulier op voorhand in;
• PC/tablet, 24 sec. en klok worden voor en na de wedstrijd ontsmet door de gebruiker zelf; bij
gebruik van een tablet wordt een eigen stylus aangeraden
Elektronisch fluitje of pouch
Scheidsrechters mogen nog steeds gebruik maken van het elektronisch fluitje. Indien ze dit niet gebruiken,
wordt een whistle pouch aangeraden.
EHBO
Bij EHBO-verzorging zijn een mondmasker en handschoenen verplicht

Mondmaskers
Mondmaskers zijn niet langer verplicht in indoor en outdoor sportinfrastructuren. Lokaal kunnen er echter
striktere maatregelen van toepassing zijn. Kinderen tot 13 jaar moeten sowieso geen mondmasker dragen.
Publiek
Enkel wanneer je als toeschouwer een sportwedstrijd -of evenement bijwoont waarbij de toegelaten drempel
voor publiek wordt overschreden en waarbij men niet met het CST-werkt, ben je verplicht om een mondmasker
te dragen. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor de professionals en medewerkers bij een evenement.
Trainers & coaches
Het dragen van een mondmasker door trainers is niet verplicht.
Tafelofficials
Voor tafelofficials wordt sterk aangeraden altijd hun mondmasker te dragen als er niet voldoende afstand of
een plexischerm voorzien is.
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Verplaatsingen
Neem je het openbaar vervoer of deel je een auto met mensen die niet tot jouw nauwe contacten behoren, dan
houd je in de mate van het mogelijke 1.5m afstand en draag je sowieso een mondmasker.
EHBO
Bij EHBO-verzorging zijn een mondmasker en handschoenen verplicht. Zie deze informatiefiche m.b.t. EHBO in
coronatijden.

Indoor infrastructuur
Elke indoor infrastructuur moet over een actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit
beschikken.
Social distancing
Sinds 1 september is social distancing niet langer een verplichting in sportinfrastructuur, tenzij men de
toegelaten publieksdrempels overschrijdt en geen CST gebruikt.
Indien nodig kan men volgende ruimtelijke maatregelen ter ondersteuning van social distancing:
• Fysieke barrières, zoals bijvoorbeeld een afscheiding van plexiglas
• Een circulatieplan, eventueel met invoering van éénrichtingsverkeer of met voorrangsregels
• Vloermarkeringen of linten om de afstand of de weg aan te geven of om delen af te sluiten
• Kleedkamers, urinoirs, tafels, stoelen, … buiten gebruik stellen
• Gebruik densiteitsregels.
• Werken met een capaciteitsbeperking, bv max aantal personen op basis van densiteitsregels
• Stoelen plaatsen met de rug naar elkaar
• Voorzien in meetsysteem om het aantal aanwezigen te monitoren

Voor tafelofficials:
• tafelofficials worden indien mogelijk door plexiglas van elkaar afgeschermd of houden 1,5m
afstand. Indien dit niet mogelijk is, wordt het dragen van een mondmasker sterk aangeraden.
• De stoelen voor vervangers staan op 1,5 meter van de wedstrijdtafel;
• Vul zo veel mogelijk het digitaal wedstrijdformulier op voorhand in;
• PC/tablet, 24 sec. en klok worden voor en na de wedstrijd ontsmet door de gebruiker zelf; bij
gebruik van een tablet wordt een eigen stylus aangeraden
Handshakes & groeten van officials
De richtlijn om onnodig fysiek contact te vermijden is nog steeds van toepassing. Vervang het handen
schudden voor en na de wedstrijd dus nog steeds door een vuistje of groet zonder contact.
Kleedkamers & douches
Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien
of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige
procedures ter preventie van legionella.
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RICHTLIJN: Vermijd briefing-momenten in de kleedkamer of afgesloten ruimtes voor de wedstrijd, tijdens
de rust of na de wedstrijd. Ook scheidsrechters houden hun pre-game bij voorkeur in een niet-afgesloten
ruimte.

Ventilatie
Regelmatig de ruimtes verluchten (door bv. een venster open te zetten) is altijd noodzakelijk, zeker in kleinere
ruimtes of ruimtes waar geen adequaat (mechanisch) ventilatiesysteem aanwezig is. Zorg voor voldoende
aanvoer van buitenlucht door ventilatie (continue luchtstroom) of verluchting (openzetten ramen en deuren).
Vermijd recirculatie van binnenlucht. Laat ramen en deuren openstaan of zorg minstens voor impulsverluchting
in ruimtes waar geen of ontoereikende ventilatiesystemen in gebruik zijn.
TIP: Het kan nuttig zijn om bij de wissel tussen sportgroepen voor voldoende spreiding tussen de tijdslots
te zorgen indien je niet beschikt over optimale ventilatie. In de voorziene tussentijd kan je een
impulsverluchting doorvoeren door alle beschikbare ramen en deuren gedurende die periode maximaal
open te zetten voor een optimale aanvoer van verse buitenlucht.
Maak als infrastructuurbeheerder een plan op inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit (CO2). Maak
hierbij gebruik van het implementatieplan ventilatie.
CO²-meters
Het plaatsen van een CO2-meter is verplicht in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samen
komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel
de sportruimtes en de kleedkamers onder deze bepaling.

UITZONDERING: Sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m² en een hoogte van
minstens 7 meter, die over mechanische ventilatie beschikken of waar buitendeuren en ramen zijn
die open kunnen, moeten niet verplicht over een CO2-meter beschikken, maar dit is wel sterk
aanbevolen. Voor deze ruimtes moet wel een actieplan ventilatie beschikbaar zijn.

Deze CO2 meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats (maar niet naast open ramen of deuren en
niet naast de uitgang van de ventilatie) worden geïnstalleerd in de sportruimtes en in de kleedkamers (dus niet
in gangen, toiletten, …). De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt.
Er geldt een overgangsperiode voor het toezicht/controle op deze maatregel tot 1 november 2021.
Met betrekking tot de CO2 monitoring legt het federale MB op om 900 ppm in te stellen als
waarschuwingsniveau. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen
genomen worden op basis van het ventilatieplan om de aanvoer van verse lucht te verhogen.
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Horeca

Alle horecazaken, en dus ook sportkantines, moeten de regels uit de horecaprotocollen volgen. Deze regels vind
je terug op de website van de FOD Economie en Horeca Vlaanderen. Let ook op de verplichting voor CO2meters in horeca-aangelegenheden. Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden en evenementen
kunnen indien gewenst volgens het take away principe worden georganiseerd.

Communicatie
Covid-coördinator
Het is aangeraden om contactgegevens van de algemene covid-coördinator in jouw club met naam en
contactgegevens op de website van de organisatie te publiceren, zodat de contactcenters weten wie ze moeten
contacteren indien nodig.
Verwittig de tegenstander
Gelden er lokaal nog strengere maatregelen? Communiceer deze dan met de verantwoordelijke van
de tegenpartij.
TIP: maak een pagina op de clubwebsite waar je de huidige maatregelen up-to-date kan houden en
communiceer deze link met de secretaris van de tegenpartij. De contactgegevens van andere clubs
vind je via https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/resultaten-en-kalender

FAQ
Sport Vlaanderen heeft een lijst met veel gestelde vragen opgemaakt over het sportprotocol en
corona. Dit document wordt regelmatig geactualiseerd.
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/corona-veelgestelde-vragen/
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Beheer besmette personen
Wanneer je als sportclub verneemt dat een van jouw leden of deelnemers aan jouw
sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op.
Wie twijfelt of ongerust is kan contact opnemen met het algemene infonummer voor COVID-19: 0800 14 689
of zijn/haar huisarts.

Stap 1: Schat het risico in
•

•

Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van
jouw organisatie binnen een tijdspanne van 3 dagen voor het begin van de symptomen tot
het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van
de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
o Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw
organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
o Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.
Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen
gevolgd?
o Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw
organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
o Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen
•
•
•

Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn
personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team
of contacteer proactief het Covid-19 Contact Tracing Team.

Stap 3: Communicatie
•

•

•
•

De Covid-coördinator is hier het eerste aanspreekpunt. Zorg ervoor dat haar/zijn
contactgegevens duidelijk op de website en andere communicatiekanalen terug te vinden
zijn.
Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je
niet over de identiteit van de besmette persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij
deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon
om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren.
Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van
een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen
met betrekking tot contactonderzoek: www.zorg-engezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf
Zo is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van
contactonderzoek.
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•
•

Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.
Heeft de ploeg onlangs wedstrijden gespeeld of moeten er wedstrijden uitgesteld worden neem dan
contact op met Basketbal Vlaanderen via covid@basketbal.vlaanderen en neem bij dringende gevallen
ook telefonisch contact op via 09 352 06 02

Vanaf wanneer moet ik als club een volledig team in quarantaine
plaatsen?

Indien een club of sportorganisatie beschikt over een arts die aan de organisatie is gelinkt, neem
je dergelijke beslissing steeds in overleg met deze arts.
Er zijn over de verschillende sectoren heen geen duidelijke cijfers die aangeven vanaf welk
aandeel van besmette personen een volledige groep in quarantaine moet. Indien de sportclub
geen adviserend arts ter beschikking heeft, raden we aan om de activiteiten van een team tijdelijk
te staken van zodra een derde van het team positief heeft getest of in quarantaine zit na een hoog
risico contact.

Wat moet ik weten over contact tracing?

Via deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek:
https://www.zorgen-gezondheid.be/contactonderzoek

Wat moet ik weten over quarantaine of zelfisolatie?

Op deze link vind je steeds de geldende regelgeving over quarantaine en zelfisolatie:
https://www.infocoronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/
Als je in quarantaine of isolatie bent, kan je NIET deelnemen aan sportactiviteiten.
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