
Ja, je mag gaan sporten! Al is niet elke sport toegelaten momenteel, dus het kan zijn dat je je even

moet aanpassen.

Door te sporten houd je jouw lichaam en geest gezond. Maar dan moet je het wel goed en veilig

aanpakken. Om dit wat gemakkelijker te maken zijn er ook voor sport kleurcodes afgesproken

(groen, geel, oranje en rood), met andere veiligheidsregels per kleur.

Nu zitten we voor sport in code oranje: “matige kans op besmetting”.

Concreet betekent code oranje voor de sportsector:

Je vraagt je verder misschien af of je bij code oranje mag:

Trainen op de club?

Je mag in clubverband enkel buiten trainen met een sportgroep van maximaal 50

personen. Je mag dan sporten met contact binnen de eigen sportgroep en ook met een

andere sportgroep in een wedstrijdcontext. Er is dan wel altijd een coach bij, en je wast je

handen en het materiaal voor en na het sporten. Binnen sporten met contact is momenteel

verboden.

Kleedkamers en douches zijn gesloten. Sportkantines zijn open.

Competitiewedstrijden buiten mogen, binnen niet.

Er mag publiek aanwezig zijn, maar enkel bij wedstrijden.

Mail met Corona infolijn

Door Sport Vlaanderen 11-24 jaar

GAAN SPORTEN. MAG DAT?

dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden

verboden zijn voor iedereen ouder dan 12 jaar;

•

dat alle kleedkamers gesloten blijven, behalve in zwembaden.•

Er mogen maximaal 200 mensen binnen en 400 mensen buiten aanwezig zijn.•

Mondmaskers zijn verplicht.•

PRAAT EROVER

Bel met Corona infolijn

Bel elke weekdag van 9u tot 17u.

mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
tel:0800 14 689


Sporten met vrienden of familie?

Je mag alleen met contact sporten met je gezin en met de drie mensen die je van dichtbij

ziet. Weet wel dat je momenteel maar met maximum vier personen mag samenkomen

(kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op

openbaar domein.

Wil je contactloos sporten en kan je dus altijd op 1,5 meter afstand blijven? Dan mag je

sporten met drie andere mensen.

Was je handen en het gebruikte materiaal steeds goed voor en na het sporten.

Skaten in het skatepark?

Skateparken en sportterreinen mogen weer opengaan, maar wel onder toezicht van een

volwassene uit een jeugdvereniging of iemand van de gemeente.

Houd de communicatiekanalen van jouw stad of gemeente in de gaten om te zien of jouw

favoriete skatepark open is.

Je mag wel skateboarden, skeeleren of stuntsteppen op straat.

Fitnessen?

Ja, de fitnesszalen zijn open.

Paardrijden?

Ja, je mag paardrijden met je eigen paard. Ook hier mag je maar met 2 andere ruiters de

baan op en moet je 1,5 meter afstand houden.

Zwemmen?

De publieke zwembaden zijn open. Je mag ook gaan zwemmen in de zee, in vijvers of

meren in recreatiedomeinen.

Dat kan alleen als er redders in de buurt zijn.

Hier vind je een kaartje met alle plaatsen waar je mag zwemmen, binnen en buiten

Alle kleurcodes en wat ze willen zeggen:

OPGELET: deze kleurencodes gelden voor de georganiseerde sportsector. Voor niet-georganiseerd

sporten geldt momenteel dat je maar met vier mensen samen buiten mag zijn, kinderen jonger

dan 12 niet meegerekend. Buiten van je gezin en van je drie nauwe contacten houd je steeds

minstens anderhalve meter afstand.

https://admin.watwat.be/node/1516
https://kwaliteitzwemwater.be/nl


Groen: bij geen risico op besmetting

Alle sportactiviteiten mogen zoals vóór de pandemie. Je blijft wel je handen extra wassen.

Geel: bij laag risico op besmetting

Oranje: bij matig risico op besmetting

Rood: bij hoog risico op besmetting

Belangrijk: check website gemeente of provincie

De corona-regels kunnen van plaats tot plaats verschillen, als het aantal besmettingen ergens

stijgt. Check dus zeker ook de website van je gemeente of provincie voor de laatste info.

Nog andere vragen?

Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met de corona-infolijn. Check het blokje ‘Praat

erover’.

Ben je 12 jaar of jonger? Dan mag je altijd sporten, binnen en buiten. Je hoeft geen afstand

te houden.

•

Ben je ouder dan 12 jaar?•

Je mag zonder afstand sporten binnen je eigen sportgroep en tussen twee

sportgroepen. Er is wel een limiet op het aantal sporters (er moet 10 of 30 m² ruimte

per persoon voorzien kunnen worden, afhankelijk van de infrastructuur).

•

Kleedkamers, douches en sportkantines zijn open.•

Zwembaden zijn open.•

Ben je 12 jaar of jonger? Dan mag je altijd sporten, binnen en buiten. Je hoeft geen afstand

te houden.

•

Ben je ouder dan 12 jaar?•

Buiten mag je zonder afstand sporten binnen je eigen sportgroep.•

Binnen moet je wel 1,5 meter afstand houden. Binnensporten waarbij dat niet mogelijk

is zijn verboden.

•

Kleedkamers en douches zijn gesloten, behalve bij zwembaden.•

Sportkantines zijn open.•

Toeschouwers mogen, maar alleen bij wedstrijden.•

Zwembaden zijn open, maar er mogen geen toeschouwers zijn.•

Ben je 12 jaar of jonger? Dan mag je altijd zonder afstand sporten, binnen en buiten.•

Ben je ouder dan 12 jaar?•

Dan mag je zonder afstand sporten, maar alleen met je drie nauwe contacten en

buiten.

•

Wil je met andere mensen sporten? Dan moet dat ook buiten, met maximum 2

personen en op 1,5 meter afstand. Dat moeten altijd dezelfde 2 mensen zijn.

•

Kleedkamers en douches zijn gesloten, behalve bij zwembaden.•

Sportkantines zijn gesloten.•

Toeschouwers zijn verboden op alle sportactiviteiten.•

Zwembaden zijn open, maar je mag alleen binnen als je jonger 12 jaar of jonger bent.•




