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Beste duiker, 

Naar aanleiding van de aankondigen van de opschaling van kleurcode geel naar kleurcode 

oranje in de sportsector bereikten ons heel wat vragen, vandaar dat we even wensen te 

verduidelijken wat de impact is op onze geliefde sport: 

• Zwembaden: blijven open 

• Kleedkamer/douches van zwembaden: blijven toegankelijk (deze zijn niet toegankelijk voor 

indoor sporten, maar indoor zwembaden vormen een uitzondering op deze regel evenals 

kleedkamers die beperkt opengesteld worden als dit noodzakelijk is voor hygiënische en 

gezondheidsreden: vb. het veranderen van wetsuit bij outdoorsporten). 

• Een sportgroep blijft beperkt 50 personen. 

• Er moet ten allen tijde contactloos gesport worden. 

• Buiten de fase ‘groen’, wordt iedereen nadrukkelijk gevraagd: 

▪ met zo weinig mogelijk mensen samen te sporten; 

▪ om outdoor sporten zoveel mogelijk voorrang te geven op indoor sporten; 

▪ zich op weg naar een sportactiviteit niet in een auto of met het openbaar vervoer 

te verplaatsen in gezelschap van mensen buiten hun sociale bubbel, tenzij iedereen 

een mondmasker draagt en maximaal afstand houdt; 

▪ gedeeld sportmateriaal voor en na het sporten grondig schoon te maken; 

▪ om geen sportactiviteiten bij te wonen als toeschouwer, tenzij waar dit expliciet is 

toegelaten volgens het geldende protocol of waar dat nodig is om bv. jonge 

kinderen of mensen met een beperking te begeleiden; 

• Er geldt een registratieplicht voor  

▪ deelnemers aan sportlessen/-trainingen;  

▪ bezoekers van zwembaden; 

▪ professionals/medewerkers bij sportevenementen; 

▪ deelnemers aan sportevenementen.  

▪ publiek bij sportevenementen/sportwedstrijden. 

• Registratie van deelnemers aan reguliere competitiewedstrijden is niet verplicht, 

aangezien de deelnemers sowieso gekend zijn bij de club en de sportfederatie via het 

wedstrijdblad. 



• Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten, tenzij noodzakelijk om medische redenen 

bij de begeleiding van kinderen of personen met een beperking. 

• Indien de horeca open kan volgens de geldende regelgeving, dan is dit 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.  

• Het blijft een verplichting om lokale afspraken (Gewest/Provincie/Stad 

/Gemeente/Zwembad ….) die strenger zijn dan bovenstaande afspraken ook nauwgezet 

op te volgend. 

We rekenen er alvast op dat deze aangepaste richtlijnen nauwgezet zullen worden opgevolgd 

teneinde onze geliefkoosde sport in alle veiligheid te kunnen verderzetten. Dit is ook 

noodzakelijk om op een veilige manier de opleiding te kunnen aanbieden aan de kandidaten 

die staan te springen om verder te groeien in de duiksport of om onze sportieve leden te 

kunnen blijven ontvangen. 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Technisch directeur Voorzitter 
Sven VANDEKERCKHOVE Ronny MARGODT 

   

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterkte-maatregelen/coronavirus-raadgevingen-voor?fbclid=IwAR2EeR7oD9F-Lh7mvF4w0OUCXEopfox3U42eIvgTgqFAArY_8QQaWoVBfsk
https://heropstarthoreca.be/

