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Sportactiviteiten in openlucht
Op de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 13 mei werden nieuwe versoepelingen op het vlak van sportbeoefening vanaf
18 mei bekendgemaakt. Zo zijn volgende buitensportactiviteiten toegestaan:
 regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht, op voorwaarde dat:
 die geen fysiek contact impliceren,
 ze in georganiseerd verband plaatsvinden, d.w.z. enkel georganiseerd door een club of vereniging,
 ze in een groep van maximaal 20 personen (inclusief trainer/coach, liefst altijd dezelfde) plaatsvinden,
 er steeds een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig is,
 er steeds een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon kan worden gerespecteerd.
 ritten te paard en dat enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van drie ruiters.
Eerder werden al de volgende beslissingen in verband met sport genomen:
 Alle sportwedstrijden zijn tot 31 juli geannuleerd.
 Je mag buiten sporten en bewegen met twee andere, steeds dezelfde personen met wie je niet onder hetzelfde dak
woont. Je neemt de social-distancemaatregelen in acht en zorgt voor de nodige handhygiëne voor en na het sporten.
Ook sportmateriaal moet voor en na het sporten proper gemaakt worden.
Niet alleen atletiek, zeilen, golf en tennis zijn weer mogelijk, maar ook oefenen op balgevoel, techniek en shots in balen andere sporten kan. Competitie blijft evenwel verboden.
 Kleedkamers, douches en kantines aan de sportaccommodaties blijven gesloten. Toiletten mogen open, bij voorkeur
zelfs, omdat je je handen het best ter plekke wast aan de wastafels. Gaan de toiletten open, dan moeten de uitbaters
ervan de hygiëne kunnen garanderen.
 Verhuur of verkoop van sportmateriaal is ook weer toegestaan.
Concreet betekent dat dat de volgende zaken toegelaten worden in onze gemeente:
 Buitensporten: bv. atletiek, voetbal, softbal, beachvolleybal, tennis, petanque, vissen …
 Indoorsporten die buiten trainen en zich aan bovenvermelde afspraken houden
 Sportlessen en –trainingen in georganiseerd verband begeleid door een coach of verantwoordelijke en die zich ook aan
bovenvermelde afspraken houden
Bij voorkeur wordt steeds in dezelfde groep gesport.
Die versoepelingen betekenen dat zowel de accommodatie van verenigingen, accommodatie op privédomein als de
gemeentelijke buitensportinfrastructuur onder strikte voorwaarden opnieuw opengesteld kan worden. Daarnaast kan
het openbaar domein gebruikt worden om te sporten.
Infrastructuur geëxploiteerd door verenigingen of op privédomein (/infrastructuur-geexploiteerd-door-verenigingen-of-opprivedomein)
Gemeentelijke buitensportinfrastructuur (/gemeentelijke-buitensportinfrastructuur)
Openbaar domein (/openbaar-domein)
Terreinen die tot nader orde nog niet opengesteld worden (/terreinen-die-tot-nader-orde-nog-niet-opengesteld-worden)

Verder geven we mee dat er een systeem wordt uitgewerkt waarbij verenigingen op de gemeentelijke website het gebruik
van openbaar domein voor hun sportactiviteiten ter kennisgeving aan andere verenigingen kunnen melden. Daarover zal
gecommuniceerd worden zodra dit concreet uitgewerkt is.
Ten slotte verwijzen we nog graag naar de FAQ-lijst (/faq-sporten-in-openlucht) over dit onderwerp.
Team Sport en Jeugd werk nog een voorstel uit met praktische informatie voor de deelnemers van sportactiviteiten.
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