Beste sportclubs,
Vanaf zaterdag 13 februari mogen in Hamont-Achel jongeren -18 jaar terug sporten, de
coronamaatregelen moeten uiteraard wel strikt gevolgd worden.
In het kort:
Voor kinderen tot 13 jaar:

- Bij voorkeur sport je outdoor.
- Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen.
Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.

- Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (toernooien, competitie, interclub …) zijn
niet toegestaan.

- Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je
samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.
Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

- Indoor sporten is niet toegestaan.
- Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10

personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact
is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.

- Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (toernooien, competitie, interclub …) zijn
niet toegestaan.

- Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je
samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.
Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd:

- Outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider
inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.
Algemeen geldt:

- Voor sportkampen tot en met 13 jaar zijn enkel in de week van de krokusvakantie (van

13/02/2021 tot 21/02/2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Overnachtingen zijn
niet mogelijk. Lees hier het protocol voor de kampen.

- Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer

dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ
“lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).

- Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
- Sportkantines blijven gesloten.
- Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
- Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1
begeleider bij een G-sporter.

- Het MB kan je hier lezen.

- Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste
federale maatregelen.

- Lees het basisprotocol sport
- Lees het protocol voor de kampen in de Krokusvakantie
Op de algemene pagina 'Corona en sport' vind je steeds de laatste informatie.
De meest gestelde vragen vind je op de website van Sport Vlaanderen.

