
Coronarichtlijnen – sportclubs 
 
Sportclubs starten in september op in code geel. De kleurencodes en leidraad per kleurencode 
vinden jullie terug via de website van Sport Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-
tijden-van-corona/ 

 
Alle sportactiviteiten zijn mogelijk voor alle leeftijden, zonder dat social distance hierbij moet 
toegepast worden tijdens de sportactiviteit. Binnen de sportgroep kan er dus contact gemaakt 
worden.  
 
Om contact tussen sportgroepen te beperken moet we de overbevolking van een 
sportinfrastructuur steeds vermijden. Daarom werden er densiteitsregels vastgelegd. Deze regels 
bepalen dat de totaal beschikbare sportinfrastructuur, minstens 30m² per deelnemer kan 
waarborgen. Op deze regel is een uitzondering mogelijk waarbij de totaal beschikbare 
sportinfrastructuur 10m² per deelnemer moet waarborgen.  

- De regel voor 30m² gaat uit van verplaatsingssporten waarbij er in normale omstandigheden, 
een grote kans op onderlinge interactie is en waarbij men de anderhalve meter niet kan 
garanderen. Dit is de standaardregel voor bezetting van sportinfrastructuur in code geel.  

- Voor sportactiviteiten waarbij er in normale omstandigheden geen kans is op onderlinge 
interactie en lichamelijk contact is een afwijking toegestaan waarbij de beschikbare 
sportinfrastructuur slechts 10m² per persoon moet waarborgen. Om van deze uitzondering 
te kunnen genieten moet een sportactiviteit aan de volgende voorwaarden voldoen:  

o Het gaat om een activiteit binnen een afgebakende zone voor één persoon. 
Eventueel gezamenlijk materiaal of toestellen worden tussen opeenvolgende 
gebruikers gereinigd of ontsmet. Bv individuele dansvormen, yoga, toestel turnen,… 

o Het gaat om zwemmen in zwembaden of baantjeszwemmen.  
o Het gaat om sporten waarbij het contact tijdens de sportactiviteit beperkt is tot één 

vaste partner die niet wijzigt tijdens de sportactiviteit en waarbij de afstandsregels 
met andere sporters dan de vaste partner te allen tijde worden gewaarborgd. Bv. 
gevechtsporten, koppeldans,…   

Bovenstaande densiteitsregels zijn niet van toepassing op sportactiviteiten voor jongeren tot en 
met 12 jaar.   

Corona 
Kleuren 
codes Sport  

Outdoor Indoor Zwembad indoor 

Toelating  Toegelaten 
onder 
voorwaarden 
0-12 jaar 

Toegelaten 
onder 
voorwaarden 
12+ 

Toegelaten 
onder 
voorwaarden 
0-12 jaar 

Toegelaten 
onder 
voorwaarden 
12+  

Toegelaten onder 
voorwaarden  

Densiteit  Onbeperkt  1/30m² - 
1/10m² cfr 
leidraad  

Onbeperkt  1/30m² - 
1/10m² cfr 
leidraad  

1/10m² (exl. U12)  

Contact  Ja  Contact 
binnen en 
tussen 
sportgroepen  

Ja  Contact 
binnen en 
tussen 
sportgroepen  

Contact binnen en tussen 
sportgroepen  

Kleedkamers 
/ douches  

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Publiek  conform het 
MB  

conform het 
MB  

conform het 
MB  

conform het 
MB  

conform het MB  
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Kleedkamers en douches zijn toegankelijk volgens de richtlijnen die zijn opgenomen in het ‘protocol 
voor beheerders van sportinfrastructuur’. We adviseren om de kleedkamers gesloten te houden als 
ze niet echt noodzakelijk zijn.  

- Zwevegem volgt het advies om de kleedkamers gesloten te houden. Indien noodzakelijk 
kunnen jullie altijd de vraag stellen om de kleedkamers en douches te openen (bv i.f.v. 
wedstrijden). Wij onderzoeken dan de mogelijkheden om te openen volgens onderstaande 
richtlijnen:  

o Indien kleedkamers en douches gebruikt worden door een vaste sportbubbel, kan 
deze groep gezamenlijk gebruik maken van deze kleedkamer en douche-
infrastructuur. 

o De kleedkamers en douches moeten verplicht gereinigd worden tussen elke bubbel. 
Heb hierbij extra aandacht voor klinken, banken en doucheknoppen.  

o 2 teams kunnen niet samen zitten in een kleedkamer.  
 
Registratiesysteem:  
Bij sportlessen is de registratie van de leden per les verplicht (naam en telefoonnummer of e-
mailadres). U kan natuurlijk ook opteren voor een online – registratie. Na 14 dagen moeten deze 
documenten vernietigd worden.  
 
De Vlaamse sportsector adviseert nog steeds om zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te 
organiseren. En zelfs als je buiten sport, zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren.  
 
Ouders en andere toeschouwers zijn niet toegelaten in het gebouw.  
De Vlaamse sportsector adviseert om geen risico’s te nemen en sportactiviteiten en – wedstrijden te 
laten plaatsvinden zonder publiek. Algemeen geldt dat je maximum 200 toeschouwers binnen en 
maximum 400 toeschouwers buiten mag toelaten. Toeschouwers zijn hierbij verplicht om een 
mondmasker te dragen.  
Indien de club publiek wenst toe te laten moet er toestemming zijn van de Gemeente Zwevegem. 
Neem hiervoor dus zeker contact op met de sportdienst. Om professionelen meer flexibiliteit te 
bieden - wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd – kan van deze regel worden afgeweken na 

onderzoek door de burgemeester en toestemming van de bevoegde ministers. 
 
Handen wassen/ontsmetten 
Handen wassen/ontsmetten voor en na de training is verplicht. Wees voorzichtig met het gebruik van 
ontsmettingsmiddel bij jonge kinderen.  
 
Mondmaskers 
Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van de sportinfrastructuur. Tijdens het 
sporten is een mondmasker niet verplicht. We raden wel aan om het mondmasker aan te houden als 
trainer wanneer de afstand van 1,5m niet gegarandeerd kan worden. 
 
Reinigen 
Alle gebruikers zijn verplicht om de vloer van de zaal te reinigen na gebruik indien er contact was met 
de vloer. Sportmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de training (bv ballen, banken, matjes,…) en high 
touch oppervlakken (bv. lichtschakelaars en klinken) moeten na de training gereinigd worden door 
de club. Sport Vlaanderen raadt ook aan om sportmateriaal voor de training te reinigen.  
 
Circulatie 
Verschillende groepen/clubs mogen elkaar niet kruisen. De volgende groep/club mag het gebouw 
pas betreden wanneer de groep voor hen het gebouw heeft verlaten. Of maak gebruik van de aparte 
in – en uitgang.   
 



Ventilatie 
Laat zoveel mogelijk de deuren van de sportinfrastructuur open staan. Branddeuren mogen niet 
opengezet worden.  
 
EHBO – materiaal 
Aan de clubs vragen we om de reserve mondmaskers te voorzien voor in geval iemand eerste hulp 
moet toegediend worden. In het EHBO-lokaal zullen geen mondmaskers ter beschikking zijn. We 
vragen tevens om geen EHBO-materiaal aan te raken indien u dit niet nodig hebt. Hebt u wel 
materiaal aangeraakt, dan vragen we uitdrukkelijk dit te melden bij de sportdienst zodat we het 
kunnen reinigen. 
 
Corona besmetting 
Als er een corona besmetting is bij één van de leden, gelieve dan onmiddellijk de sportdienst op de 
hoogte te brengen zodat we het nodige kunnen doen. 
 
Cafetaria 
Wie beschikt over een eigen cafetaria of goedkeuring kreeg om een cafetaria van een gemeentelijk 
gebouw te gebruiken moet de horecamaatregelen strikt volgen alsook de richtlijnen van de 
zaalbeheerder.  
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-
economische/coronavirus-raadgevingen-voor  
De gemeente legt geen bijkomende regels op boven deze van sport vlaanderen 
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/ , deze van de horeca 
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelaten-
economische/coronavirus-raadgevingen-voor en deze van jullie federaties. 

- Er is echter 1 uitzondering: de gemeente Zwevegem vraagt om in de cafetaria ALLE 
bezoekers te registreren en niet beperkend 1 per tafel per reservatie.  
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