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Overzicht herneming georganiseerde 

sportactiviteiten 

Een voorlopige kalender voor de heropstart van de sportsector is door Vlaams minister van Sport 

Ben Weyts samen met de sector opgesteld. Onderstaand stappenplan zal nog fase per fase bekeken 

worden in functie van de verdere verspreiding van het virus. Momenteel zijn enkel de activiteiten 

toegestaan onder de voorwaarden vermeld in Fase 3. Aanpassingen in de verdere stappen zullen 

wellicht nog nodig zijn. Voor meer specifieke vragen kan je ook steeds de FAQ op de website van 

Sport Vlaanderen raadplegen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-

vlaanderen/corona-veelgesteldevragen/  

 

Fase 3: 
8 juni 

 De meeste sportactiviteiten kunnen zonder onderscheid hervatten.  

 Zowel outdoor als indoorinfrastructuur mag terug open. Ook fitnesscentra 

mogen opnieuw open.  IJSBANEN MOGEN TERUG OPENEN!  

 Trainingen en wedstrijden kunnen normaal hervat worden. Er is nog geen 

publiek toegelaten.  

 Dit alles is wel nog onderhevig aan enkele beperkende voorwaarden:  

 Kleedkamers en douches blijven gesloten  

 Sporten in groep kan voorlopig enkel in georganiseerd verband, met een 

maximum van 20 personen (=sportbubbel), inclusief een verplichte 

sportbegeleider.  

 Bij de sportactiviteiten moet nog steeds social distancing worden gewaarborgd 

(minstens 1,5 meter afstand houden), behalve voor kinderen tot en met 12 

jaar. Dit betekent dat deelactiviteiten van een sport waar de 

veiligheidsafstand niet kan gegarandeerd worden voorlopig nog niet kunnen 

aangeboden worden aan personen ouder dan 12 jaar.  

 Topsporters krijgen toegang tot alle sportfaciliteiten, indien ze een topsportstatuut 

hebben.  

 De horeca kan terug opstarten, onder strikte voorwaarden. Dit is eveneens van 

toepassing op kantines. Deze moeten dezelfde regels volgen als andere horecazaken. 

Deze regels vind je terug op de website van de FOD Economie en Horeca Vlaanderen. 

Voor kleinere sportkantines waar maar 1 iemand bestelt, kan de regel voor 

eenmanszaken toegepast worden en kan bediend worden aan de bar, steeds met 

respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten. 

Fase 4:  

1 juli 

 Alle sportactiviteiten kunnen hervat worden, zonder dat social distance hierbij moet 

toegepast worden. Kleedkamers en douches worden opnieuw toegankelijk. De 

sportbubbel kan vergroot worden tot maximum 50 personen in een activiteit.  

 Zwembaden kunnen terug open.  

 Alle wedstrijden kunnen opnieuw plaatsvinden, ook bij sporten waar de social distance 

niet kan gegarandeerd worden. Bij deze wedstrijden mogen maximaal 200 zittende 

toeschouwers aanwezig zijn.  

 Sportkampen zijn opnieuw mogelijk in bubbels tot 50 deelnemers 

Fase 5:  

1 
augustus 

 Sportevenementen met een beperkt aantal deelnemers/toeschouwers zullen naar 

analogie met grotere bijeenkomsten zoals lokale kermissen opnieuw mogelijk worden, 

mits strikte voorwaarden. 

 Massasportevenementen blijven sowieso verboden tot 31 augustus 
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Fase 3: 

Georganiseerde outdoor activiteiten 

Vanaf 8 juni 

 
 
 

 
Off-ice trainingen outdoor zijn momenteel mogelijk met maximum 20 personen, 

inclusief coaches. Enkele voorwaarden dienen in acht genomen te worden.  
 

Zie hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor de sporters en trainers. 
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SKATE SAFE & GO 
MAATREGELEN TRAINERS 

1 GROEP = 20 SPORTERS INCL. BEGELEIDERS 
 

 

 

      AFSTAND HOUDEN 
ZORG DAT MINIMUMAFSTAND VAN 1,5M 

ALTIJD GERESPECTEERD WORDT 

FYSIEK CONTACT IS NIET TOEGELATEN 

(-12 jarigen geen social distance regels) 

                  HYGIËNE 
WAS JE HANDEN VOOR / NA TRAINING 

NEEM HANDGEL MEE 

NEEM MONDMASKER MEE VOOR NOODSITUATIE 

             INFORMEREN 
INFORMEER DEELNEMERS OVER RICHTLIJNEN 

INZAKE AFSTAND  EN  HYGIËNE 

SPREEK GEDRAGSREGELS AF 

          VOORBEREIDEN 
BEREID DE TRAINING GRONDIG VOOR 

ZODAT MISVERSTANDEN VERMEDEN WORDEN 

LEG VOORAF VAST WIE KOMT OM OVERTAL TE VERMIJDEN 

EN HOU EEN AANWEZIGHEIDSLIJST BIJ 

 

              MARKEREN 
MARKEER TERREIN EN ZONES VOOR 

SCHAATSERS 

 

                  PUBLIEK 
MAAK DAT ER GEEN OUDERS OF PUBLIEK 

AANWEZIG ZIJN OP DE TRAINING 

                 KLEDIJ 
KOM OP TRAINING IN DE GEPASTE KLEDIJ 

OMKLEDEN TER PLAATSE KAN NIET 

 
 

 

MATERIAAL 
BEPERK HET GEBRUIK VAN MATERIAAL 

ONTSMET HET MATERIAAL DAT GEBRUIKT WORDT 

TIMING 
SPREEK EEN DUIDELIJKE PLAATS EN TIJDSTIP AF. 

ZORG DAT ELK OP TIJD KOMT EN 

NA DE TRAINING METEEN NAAR HUIS GAAT 

OPBOUW 
BEPERK TRAININGEN IN DUUR 

BOUW NA DEZE GEDWONGEN RUSTPERIODE 

GELEIDELIJK EN PROGRESSIEF DE TRAININGEN OP 

GEZONDHEID 
BEN JE ZIEK GEWEEST DAN MOET JE MINSTENS 

10 DAGEN SYMPTOOMVRIJ ZIJN 

IN JE THUISSITUATIE MAG NIEMAND 

TOT DE RISICOGROEPEN BEHOREN 



 

SKATE SAFE & GO 
MAATREGELEN SPORTERS 

1 GROEP = 20 SPORTERS INCL. BEGELEIDERS 
 

 

AFSTAND HOUDEN 
BLIJF STEEDS OP MINSTENS 1,5M AFSTAND VAN ANDEREN 

RAAK ELKAAR NIET AAN 

(-12 jarigen onderling geen social distance regels) 

HYGIËNE 
WAS JE HANDEN VOOR / NA TRAINING 

NEEM HANDGEL MEE 

GEBRUIK PAPIEREN ZAKDOEKEN EN NEEM ZE MEE NAAR HUIS 

NAAR TOILET GAAN DOE JE BETER THUIS 

INFORMEREN 
VOLG DE RICHTLIJNEN VAN DE COACH OP 

INZAKE HYGIËNE, AFSTAND EN GEDRAG 

 
 
 

KLEDIJ 
KOM OP TRAINING IN DE GEPASTE KLEDIJ 

OMKLEDEN TER PLAATSE KAN NIET 

VERPLAATSING 
GA BIJ VOORKEUR NAAR DE TRAINING TE VOET OF MET DE FIETS 

NEEM JE OPENBAAR VERVOER, DRAAG EEN MONDMASKER 

KOM JE MET DE WAGEN, RIJ NIET SAMEN MET ANDERE SPORTERS 

 

 

MATERIAAL 
BRENG JE EIGEN SPORTMATERIAAL MEE 

NEEM JE EIGEN DRINKBUS MEE EN DEEL DIE NIET MET ANDEREN 

TIMING 
HOU JE STIPT AAN DE AFGESPROKEN PLAATS EN TIJDSTIP 

GA NA DE TRAINING METEEN NAAR HUIS 

GEZONDHEID 
BLIJF THUIS ALS JE JE NIET HELEMAAL GOED VOELT 

BEN JE ZIEK  GEWEEST  DAN MOET  JE MINSTENS 

10 DAGEN SYMPTOOMVRIJ ZIJN 

IN JE THUISSITUATIE MAG NIEMAND TOT DE RISICOGROEPEN BEHOREN 
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Fase 3: 

Georganiseerde indoor sportactiviteiten 

Vanaf 8 juni 

 
 
 
 
 

Vanaf 8 juni gaan enkele ijsbanen terug open (alvast Leuven, Mechelen).  

 
Zie hieronder een overzicht van de aandachtspunten en maatregelen die ijsbanen, sporters 

en trainers dienen in acht te nemen inzake hygiëne en afstand houden.  
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Aandachtspunten bij heropening ijsbanen 
 
 
 
 

 
 
 

 Vanaf 8 juni kunnen maximum 20 schaatsers tegelijk op de ijsbaan. Vanaf 1 juli zijn dit er maximum 50.  

 Uitsluitend eigen materiaal gebruiken.  

 Sporters moeten de ijsbaan na de training meteen verlaten. 

 Laat voldoende ruimte tussen de auto’s op de parking. 

 Bij slecht weer de outdoor training niet zomaar verplaatsen naar binnen in de ijsbaan. Neem eerst 

contact op met de ijsbaan. Opwarming naast het ijs is niet toegestaan. 

 Geen kleedkamer, geen douches, geen schaatsverhuur. 

 De voorschriften en aanwijzingen van de ijsbaandirectie dienen zorgvuldig te worden opgevolgd. 

Deze voorschriften en instructies worden duidelijk aangegeven aan de gebruikers van de ijsbaan. 

 Ouders, toeschouwers of niet essentiële begeleiders of personeelsleden zijn niet toegelaten op/rond de 

piste tijdens de training.  

 Waar social distancing moeilijk blijkt, wordt gezorgd voor een routeplan of éénrichtingsverkeer voor 

het betreden en verlaten van de sportaccommodatie. 

 Na elke trainingssessie wordt een ijsbereiding voorzien. Elke nieuwe groep start dus met nieuw ijs. 

 Cafetaria in de ijsbaan kan heropgestart worden mits rekening houden met de vooropgestelde 

maatregelen zoals in de horeca.  

 Sporters of begeleiders die de richtlijnen niet opvolgen zullen geen toegang (meer) krijgen tot de 

ijsbaan. 
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Sporters 

                    

1. Gezondheid 

Geen enkele (top)sporter mag zich verplicht voelen om buitenshuis te trainen. Blijf thuis als je je niet helemaal 

goed voelt. Ben je ziek geweest dan moet je minstens 10 dagen symptoomvrij zijn. In je thuissituatie mag niemand 

tot de risicogroepen behoren.  

2. Kledij 

Kleed je vooraf thuis om zodat je toekomt in de ijsbaan met gepaste kledij. Maak geen gebruik van de kleedruimte 

op de ijsbaan. Check of je al je spullen bij je hebt, zodat je niets hoeft te lenen. Draag handschoenen tijdens de 

training. 

3. Verplaatsing 

Sporters reizen alleen naar de ijsbaan (voor minderjarigen : laat je brengen door een inwonend familielid). Reis niet 

samen met andere sporters. Ga bij voorkeur naar de training te voet of met de fiets. Neem je openbaar vervoer, 

draag een mondmasker. Kom je met de wagen, rij niet samen met andere sporters.   

4. Timing 

Ga alleen naar de ijsbaan voor een geplande activiteit. Zorg dat je op tijd op de ijsbaan bent voor de training, maar 

kom dus ook niet te vroeg (max. 10 min).  

5. Buiten opwarmen  

Het is niet toegestaan om langs het ijs op te warmen. Doe je warm-up en/of cooling-down buiten, indien het weer 

het toelaat.  

6. Hygiëne 

Was je handen voor en na training met water en zeep (20 sec). Neem handgel mee. Gebruik papieren zakdoeken 

en neem ze mee naar huis, laat ze niet rondslingeren. Beperk het gebruik van de toiletten op de ijsbaan. Ga dus 

thuis, voor je naar de ijsbaan vertrekt. Indien je op de ijsbaan toch de toiletten gebruikt, was dan nadien je handen. 

7. Tijdens training: afstand behouden 

Hou ten allen tijde voldoende afstand (minstens 1,5m) van de andere aanwezigen. Hou meer afstand naarmate je 

sneller beweegt : minstens 5m. Plaats de drinkbussen + attributen verspreid rondom de schaatsbaan zodat de 

afstand bewaard kan blijven. Voor kinderen tot en met 12 jaar onderling gelden de social distancing regels niet.  

8. Einde training 

Verlaat de sportaccommodatie zodra je klaar bent.  Blijf 

niet om uit te rusten of te socializen. Indien de cafetaria 

van de ijsbaan geopend is, gelden er de horeca regels. 

 

 

 

 

  



Trainers 

1. Gezondheid 

Verplicht niemand om buitenshuis te trainen. Blijf thuis als je je niet helemaal 

goed voelt. Ben je ziek geweest dan moet je minstens 10 dagen symptoomvrij 

zijn. In je thuissituatie mag niemand tot de risicogroepen behoren.  

2. Kledij 

Kleed je vooraf thuis om. Draag handschoenen tijdens training. Maak geen 

gebruik van de kleedruimte op de ijsbaan. Indien het wel nodig is om gebruik te 

maken van de kleedruimten (enkel schaatsen aanbinden), hou dan ook daar 

voldoende afstand. Verander niet van plaats.  

3. Verplaatsing 

De trainer reist alleen naar de ijsbaan en niet samen met andere sporters. Ga bij voorkeur naar de training te voet 

of met de fiets. Neem je openbaar vervoer, draag een mondmasker. Kom je met de wagen, rij niet samen met 

andere sporters. 

4. Voorbereiding + informeren 

Weet op voorhand wie er aanwezig is bij de training. Zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen 

wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt. Wijs je schaatsers voorafgaand 

aan de trainingen op de regels inzake hygiëne en de voorschriften en instructies van de betreffende sportlocatie. 

Zie toe op de naleving ervan en spreek je schaatsers erop aan indien ze ongewenst/ ongepast gedrag vertonen.  

 

5. Timing 

Ga alleen naar de ijsbaan voor een geplande activiteit. Zorg dat je op tijd op de ijsbaan bent voor de training, maar 

kom dus ook niet te vroeg (max. 10 min).  

6. Buiten opwarmen 

Het is niet toegestaan om langs het ijs op e warmen. Organiseer de warm-up en/of cooling down buiten, indien het 

weer het toelaat. Bij slecht weer niet meteen uitwijken naar de ijsbaan, maar hiermee eerst contact opnemen. 

7. Hygiëne 

Was je handen voor en na training met zeep en water (min. 20 sec). Neem handgel en papieren zakdoeken mee. 

Raak je gezicht niet aan. Zorg dat je een mondmasker bij hebt, indien er zich een situatie voordoet waar de nodige 

social distancing niet kan gegarandeerd worden (bvb. hulp bij valpartij, jonge schaatsers helpen met uitrusting).  

Beperk het gebruik van de toiletten op de ijsbaan. Was je handen na een toiletbezoek. 

Beperk het gebruik van materiaal. Ontsmet het materiaal dat gebruikt wordt. 

8. Tijdens training: afstand behouden 

Denk op voorhand na over hoe je de training zal organiseren. Hoe ga je uitleg geven? Denk na over oefeningen 

waarbij schaatsers niet te dicht bij elkaar komen (corona-proof). 

Zorg voor een maximale spreiding van de sporters over de beschikbare oppervlakte. 

Hou meer afstand naarmate je sneller beweegt : minstens 5m. 

Pas zo nodig de trainingsvormen aan. 

 

9. Einde training 

Verlaat de sportaccommodatie zodra je klaar bent. Blijf niet om 

uit te rusten of te socializen. Wijs je sporters erop dat ze na 

training direct naar huis moeten gaan. Indien de cafetaria van de 

ijsbaan geopend is, gelden er de horeca regels.  


