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1. Inleiding
Het onderscheid tussen een sportwedstrijd en een sportevenement is niet altijd makkelijk te maken.
In het licht van de huidige regelgeving gaan we uit van volgende aanname. Een competitiewedstrijd is
een competitieve sportactiviteit in georganiseerd verband waarbij deelnemers strijden voor de
overwinning. Hierbij is niet noodzakelijk publiek aanwezig. Een sportevenement houdt in dat er op de
sportactiviteit een mix is van (een groot aantal) competitieve en/of recreatieve deelnemers en een
groot aantal toeschouwers. Bovendien heeft een evenement meestal een eenmalig of jaarlijks
karakter. Dit protocol is van toepassing op beide organisatievormen en biedt richtlijnen en adviezen
om sportwedstrijden en sportevenementen op een veilige en verantwoorde manier te laten
hervatten.
Sportactiviteiten waarbij maximaal 50 personen betrokken zijn, vallen buiten de scope van dit
protocol. Zij kunnen beschouwd worden als een reguliere sportactiviteit in georganiseerd verband en
moeten voldoen aan de generieke voorwaarden zoals bepaald in de leidraad voor een verantwoorde
heropstart van de sportsector.
(Competitie)wedstrijden en evenementen kunnen niet zomaar terug opgestart worden. Het vergt
weken tot maanden planning om weer op gang te raken en de eerste evenementen te kunnen laten
doorgaan. Daarom is er nood aan een duidelijk perspectief over een heropstart zodat organisatoren
alvast voorbereidingen kunnen treffen. De beslissingen van de nationale veiligheidsraad van 3 juni
bieden dit perspectief.
Vanaf 8 juni kunnen er opnieuw outdoor en indoor sportwedstrijden worden georganiseerd op
voorwaarde dat men tijdens de sportactiviteit de afstandsregels (minimum 1,5 meter ten opzichte
van elkaar) kan garanderen. Deze afstandsregels zijn niet van toepassing op kinderen tot en met 12
jaar. Aan deze wedstrijden kan een onbeperkt aantal sporters deelnemen. Er is in deze fase nog geen
publiek toegelaten.
Vanaf 1 juli kunnen opnieuw alle sportactiviteiten hervatten. De afstandsregels hoeven tijdens de
sportactiviteiten niet meer te worden toegepast. Sportwedstrijden kunnen dus opnieuw worden
georganiseerd voor alle sporten. Er is geen limiet op het aantal deelnemers tijdens deze wedstrijden.
Bovendien mogen er in deze fase indoor maximaal 200 en outdoor maximaal 400 toeschouwers
aanwezig zijn. Deze combinatie van deelnemers en publiek maakt dus dat het vanaf 1 juli opnieuw
mogelijk wordt om (kleinschalige) sportevenementen te organiseren. Het feit dat er geen limiet is
bepaald voor het aantal deelnemers aan een sportwedstrijd betekent echter niet dat alle
veiligheidsmaatregelen kunnen genegeerd worden. Dit protocol biedt richtlijnen en adviezen om
deze activiteiten op een verantwoorde manier te organiseren.
We wijzen erop dat elke richtdatum en alle maximum aantallen onder voorbehoud zijn van de evolutie
van de epidemiologische curve en nieuwe beslissingen van de veiligheidsraad.
Dit protocol werd uitgewerkt op basis van een voorstel van GOLAZO NV, SPORTIZON NV, PELOTON,
ENERGY LAB, FLAN-DERS CLASSICS, KONINKLIJKE BELGISCHE HOCKEY BOND, VLAAMSE HOCKEY LIGA,
BASKETBAL VLAANDEREN, DANSSPORT VLAANDEREN, VLAAMSE ATLETIEK LIGA, en enkele medische
experten. Het protocol werd finaal afgewerkt door de klankbordgroep voor de heropstart voor de
sportsector, in samenwerking met Golazo en Flanders Classics. Deze versie (update 1 juli) kende een
uitgebreide update vanuit de klankbordgroep. Sportwedstrijden en sportevenementen kregen elk hun
eigen basisprotocol zodat dit duidelijker werd voor de respectievelijke organisatoren. Dit basisprotocol
kan als generieke leidraad dienen voor deze organisatoren.
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Op de website van Sport Vlaanderen vind je verder ook een toolbox met concrete evenementcases en
wedstrijdcases die meer in detail zijn uitgewerkt en die als inspiratie kunnen dienen voor
organisatoren van een gelijkaardig evenementtype. Deze toolbox zal regelmatig worden aangevuld
met nieuwe goede praktijken.
We erkennen de diversiteit binnen de verschillende sportevenementen en -wedstrijden en hun
bijhorende maatschappelijke rol. Eén globale benadering en aanpak voor alle sportevenementen en wedstrijden is niet realistisch. Daarom werken we met een basisprotocol waarmee organisatoren
verder aan de slag kunnen gaan. Organisatoren van sportevenementen kunnen voortbouwen op dit
basisprotocol en specifieke maatregelen en richtlijnen op praktisch niveau toevoegen, rekening
houdend met de sportspecifieke en lokale eigenschappen.

2. Belang van de heropstart
Waarom de heropstart van sportevenementen zijn belang heeft:
•

•

•
•

Maatschappelijke rol:
o Sociaal
o Persoonlijk welbevinden: fysiek én mentaal welzijn
o Recreatieve evenementen kunnen een alternatief bieden voor niet-haalbare
vakantieplannen deze zomer
Financieel-economische aspect:
o Sportsponsoring en investeringen
o Damage control: Opgelopen Coronaschade nog maximaal indijken
Secundaire golf
o De rol van sport en beweging kan zeer belangrijk zijn in het vermijden van de
secundaire golf van pathologieën (psychologisch, cardiovasculair,…).
Reputatie:
o Signaal naar de sector, onze inwoners en ook breder internationaal dat we de
vaardigheden en discipline hebben om evenementen op een veilige en
doordachte wijze terug op te starten

Waarom de heropstart van sportwedstrijden zijn belang heeft:
•

•
•

Belang heropstart competities en sportwedstrijden = essentieel deel van de werking van
federaties en clubs
o Maatschappelijke rol - lidmaatschap en verbondenheid met sportclub
o Financieel aspect - competitie is belangrijke factor voor extra inkosten via inkom en
deelnamegelden en opbrengsten kantine
Belang voor de sporter: kansen om zich opnieuw een doel voor ogen te stellen, uitdagingen
aan te gaan, zich uit te leven,
Belang voor de supporter: terugvinden van een gevoel van verbondenheid, een belangrijke
bron van ontspanning
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3. Algemeen basisprotocol sportevenementen
(Sport-)Evenementen en de bijhorende organisaties zijn in essentie zeer flexibele gebeurtenissen
waarbij veiligheid in het algemeen steeds een primordiale rol speelt. In het kader van Covid-19 komen
er op dit niveau nieuwe uitdagingen op onze sector en activiteiten af.
Om hier zo adequaat mogelijk op te (re)ageren dient een organisator een toegewijd CoronaSafe-Team
samen te stellen. Dit kan ook een CoronaSafe-verantwoordelijke zijn bij kleinere evenementen met
minder dan 200 betrokkenen (deelnemers + toeschouwers). Dit team wordt belast met de
samenstelling van een evenement-specifiek draaiboek met te nemen maatregelen, controle over de
uitvoering, bewaking van de naleving ervan en correctie bij tekorten binnen de diverse evenementen
en hun verloop.
Dit basisprotocol dient om dit CoronaSafe-team (of verantwoordelijke) duidelijke handvaten te geven
bij de opmaak van een evenement-specifiek draaiboek.
Vanuit de Karel De Grote Hogeschool werd in opdracht van Toerisme Vlaanderen en in samenwerking
met de evenementensector het Covid Event Risk Model (CERM) ontwikkeld, samen met een
bijhorende code of conduct. Deze tool dient om de risico’s in het kader van Covid-19 bij de organisatie
van een evenement op voorhand af te toetsen. Dit instrument en hoe een organisator hier moet mee
omgaan wordt verder in deze nota, onder hoofdstuk 5, uitgebreid toegelicht. Bij de uitwerking van dit
protocol houden we maximaal rekening met de verschillende parameters die opgenomen zijn in het
CERM en trachten we telkens bijhorende adviezen en richtlijnen mee te geven voor een veilige
organisatie.
Het CERM zal ook de tool zijn die een gemeentelijke overheid zal gebruiken bij het al dan niet verlenen
van een toelating voor organisatoren van evenementen met meer dan 200 deelnemers of meer dan
200 toeschouwers. In dergelijk geval moet een organisator immers toelating vragen bij deze overheid.
Bij het uitwerken van concrete maatregelen die ingevoerd worden bij de organisatie van evenementen
om de veiligheid in tijden van het coronavirus zo goed mogelijk te garanderen, moet men steeds de
principes van het basisprotocol nastreven. Social distancing waar mogelijk, faciliteiten om handen te
wassen en voorzien van handgel ter ontsmetting, net zoals het ter beschikking stellen van
mondmaskers zijn de meest evidente principes. Verder groeperen we de maatregelen op 6 niveaus:
•
•

Gezond sporten: adviezen en richtlijnen rond gezond en veilig sporten in coronatijden
Communicatie: Informatieverspreiding m.b.t. omgang met Corona

•

Mens: Maatregelen met weerslag op deelnemers, medewerkers, leveranciers en andere
stakeholders

•

Infrastructuur: Specifieke voorzieningen en ingrepen op en rond de evenementsite ter
facilitering van de voorgestelde maatregelen
Omgeving: Specificaties & richtlijnen m.b.t. capaciteiten en flows op en rond het evenement
Product: Specificaties en amendementen m.b.t. de diverse categorieën van evenementen &
sporten

•
•

In het basisprotocol trachten we ook richtlijnen en adviezen mee te geven om te kunnen inspelen op
de parameters die opgenomen zijn in het CERM. Deze parameters zijn gebundeld in de volgende vier
clusters:
• Plaats/locatie: waar vindt het evenement plaats en wat zijn de specificaties van de
evenementlocatie;
• Plan: hoe gaat men organisatorisch om met de aanwezigen op het evenement (toegang,
hygiëne, …);
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•
•

Mensen: wie zijn de toeschouwers en deelnemers en hoe is de veiligheidscommunicatie
georganiseerd;
Programma: wat staat er op het programma van het evenement, hoe gedragen de
toeschouwers en deelnemers zich, is er drank- of voedingsdistributie en hoe is die
georganiseerd, … ?

Vanuit dit basisprotocol adviseren we organisatoren van sportevenementen om minstens
volgende concrete maatregelen te nemen en verder uit te werken op maat van het eigen
evenement.

3.1. Gezond Sporten
•

•
•
•
•

•
•
•

Organisatoren van (recreatieve) sportevenementen moeten er zich in deze tijden van bewust
zijn dat intensief en langdurig sporten de immuniteit gedurende ongeveer 14 dagen kan
verzwakken. Zolang er geen vaccin of medicijn is, blijft het aanbevolen om matig te sporten,
zowel qua duur als qua intensiteit.
Als organisator moet je hierover sensibiliserend optreden naar je deelnemers toe.
Wijs je deelnemers ook nadrukkelijk op het belang van een goede conditionele voorbereiding
in de aanloop naar het evenement.
Niet-geoefende kandidaat-deelnemers moeten minstens 8 weken de tijd nemen om zich
rustig, op een verantwoorde wijze te kunnen voorbereiden. Biedt als organisator verschillende
voorbereidingsprogramma’s/trainingsschema’s aan op maat van verschillende doelgroepen.
Moedig de deelnemers tijdens het evenement aan om op geen enkel moment buiten hun
comfortzone te gaan, ongeacht hun conditioneel niveau. Zorg ervoor dat de inrichting van de
evenementsite uitnodigt tot het nemen van rustmomenten voor zij die buiten adem dreigen
te raken.
Vermijd grote samenscholingen en werk waar mogelijk met flows van deelnemers in aparte
tijdslots.
Wijs de deelnemers erop dat het in deze tijden niet de bedoeling is om toptijden/topprestaties
neer te zetten.
Deze boodschap wordt ook ondersteund door een brede groep sportorganisaties, sportartsen
en sportwetenschappers die het #blijfsporten initiatief opzetten.

3.2. Communicatie
•
•
•
•

•

Naast directe communicatie omtrent maatregelen in functie van het coronavirus Covid 19,
dient er evenzeer aandacht besteed te worden aan de boodschap inzake gezond sporten, zoals
weergegeven onder het eerste niveau van dit basisprotocol.
Verwijs in uw communicatie naar de deelnemers duidelijk naar tips inzake gezond sporten,
zoals weergegeven in het eerste thema en op www.gezondsporten.be en
www.sportkeuring.be.
Neem deze boodschappen inzake gezond sporten mee naar je deelnemers (bij inschrijving,
tijdens de voorbereiding, …) via de kanalen die je als organisator ter beschikking hebt
(mailings, website, social media, …).
Per evenement wordt er een CoronaGids (draaiboek) opgemaakt dat de genomen en
gecommuniceerde maatregelen bundelt en toelicht ter verspreiding naar betrokkenen
(deelnemers, partners, medewerkers,..). Binnen deze coronagids worden er op de 6 niveaus
maatregelen genomen, rekening houdende met de sport- en wedstrijdspecifieke
eigenschappen. In de aanvullende toolbox bij dit basisprotocol, die je kan terugvinden bij de
gedragscodes
en
protocollen
op
de
website
van
Sport
Vlaanderen
(https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/),
worden
concreet uitgewerkte goede praktijkvoorbeelden gedeeld ter inspiratie van organisatoren.
Communiceer de geldende gedragsregels aan je deelnemers en toeschouwers. Wijs hen op
hun verantwoordelijkheid. Hiervoor kan men zich baseren op de gedragscode voor sporters
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•
•
•

•
•

die
je
kan
terugvinden
op
de
website
van
Sport
Vlaanderen:
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/
Wanneer men werkt met concrete inschrijvingen per wedstrijd kan een verplichte instemming
gevraagd worden met de geldende gedragscodes.
Op de wedstrijdsite worden geldende gedragscodes gecommuniceerd en gefaciliteerd door
duidelijk opgestelde infographics en sensibiliseringsboodschappen (vb. vloerstickers).
Voor sportevenementen gericht op actieve participatie: Neem op voorhand via gerichte
communicatie (bv. via website of bevestigingsmail na inschrijving) contact op met je actieve
deelnemers om hen te wijzen op de noodzaak van een goede voorbereiding, zodat men op
een sportmedisch verantwoorde manier aan het evenement kan deelnemen. Een goede
persoonlijke voorbereiding is hierbij immers cruciaal.
In theorie is er geen limiet voor het aantal deelnemers, maar stel als organisator een
maximumaantal deelnemers voorop in het draaiboek van uw evenement. Zorg er daarbij voor
dat alle veiligheidsvoorschriften uit dit protocol kunnen nageleefd worden.
Indien je als organisator mikt op meer dan 200 deelnemers moet je ook de drie onderstaande
richtlijnen opvolgen.
o Communiceer het vooropgestelde maximum aantal deelnemers duidelijk naar jouw
gemeentebestuur of voeg dit toe in je vergunningsaanvraag indien van toepassing.
o Communiceer deze maximumcapaciteit duidelijk naar de deelnemers in de
communicatie over de inschrijvingsmogelijkheden. Informeer de deelnemers hierbij
ook over de gehanteerde flows en voorziene tijdslots (zie verder onder 3.4).
o Stop de inschrijvingen onmiddellijk van zodra dit maximum aantal is bereikt
(daginschrijvingen zijn sowieso niet mogelijk, zie verder onder 3.4)

3.3. Mens
•

Medewerkers ontvangen een basiskit met ontsmettingsdoekjes, handgel en een
mondmasker.

•

Dataverzameling van aanwezige publiek is ten stelligste aanbevolen waar mogelijk en een
must op niveau van deelnemers, met oog op contact tracing.

•

Een toegewijd controleteam staat in voor de sensibilisering on evenement en controle op
naleving van het gedragscharter waaronder social distancing en crowd control. Bij nietnaleving wordt er ingegrepen en bijgestuurd.
Risicodoelgroepen worden afgeraden om deel te nemen aan of aanwezig te zijn op een
evenement.
Doelgroepen die zich in de laatste periode ziek voelden, worden gevraagd thuis te blijven en
niet te participeren. Symptomen voor selectie zijn o.a.. Koorts, droge hoest, keelpijn,
hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en een grieperig gevoel.

•
•

•

Deelnemers worden zoveel mogelijk aangemoedigd om zichzelf vooraf te controleren door
middel van testing. Bij internationale topsportdeelnemers is dit een vereiste, internationaal
publiek wordt in een eerste fase geweigerd voor zover de grenzen tussen desbetreffende
landen en België niet geopend zijn.

•

Verplichte aanwezigheid van EHBO-team met kennis van zaken betreffende procedures bij
COVID19-verdachte deelnemer.

3.4. Infrastructuur
•
•
•

Op een evenement worden er mondmaskers aangeboden, faciliteiten om handen te wassen
worden vergroot, handgel is op diverse strategische plaatsen beschikbaar. Sanitaire punten
worden op regelmatige basis gedesinfecteerd door mobiele teams.
Organisatoren treden sensibiliserend op naar toeschouwers met betrekking tot het dragen
van een mondmasker.
Potentiële contactpunten worden afgeschermd met plexiglas, die op regelmatige basis
worden gereinigd en gedesinfecteerd.
7

•

•

Kleedkamers, douches en gemeenschappelijke ruimtes worden tot 1 juli nog buiten gebruik
gesteld. Vanaf 1 juli kunnen deze terug ter beschikking gesteld worden. De organisator neemt
hierbij extra voorzorgsmaatregelen en werkt een concreet plan uit voor het ter beschikking
stellen van douches en kleedkamers (beperken van aantal personen, reinigingsschema, …).
Gemeenschappelijk sportmateriaal (ballen, doelen,…) wordt steeds na elke opwarming,
oefenpartij of wedstrijd gereinigd of ontsmet. Persoonlijke benodigdheden (Bidons,
handdoeken,…) worden gemarkeerd en strikt persoonlijk gehouden.

•

Cashvrij betalen wordt de norm & inschrijvingen ter plaatse zijn niet mogelijk. Het
administratieve luik rond inschrijvingen dient vooraf te gebeuren (online, telefonisch, per
mail, …) en aanmelding ter plaatse verloopt met contactloze check-in. Ook betalingen
gebeuren bij voorkeur vooraf. Indien niet mogelijk bij bijvoorbeeld kleinschalige evenementen
voorziet men ter plaatse een cash- en contactloze betaaloptie (bv. Payconiq).

•

Outdoorfaciliteiten worden gemaximaliseerd en spreiding in ruimte en dichtheid wordt
optimaal gefaciliteerd door actieve crowd control.
Vergroot sportzones en eventuele start- en aankomstzones zo veel mogelijk om meer
spreiding te creëren: toegelaten capaciteiten worden bepaald op het beschikbare aantal
sportoppervlakte in respect met social distancing. Voor sportactiviteiten moet de beschikbare
sportoppervlakte per deelnemer 30m² (of 10m² indien de individuele sporter zich binnen een
individueel afgebakende zone bevindt) waarborgen (zie leidraad voor de heropstart van de
sportsector).
Baseer je voor spreiding van toeschouwers op de richtlijnen inzake densiteit zoals bepaald in
het CERM.
Vermijd grote samenscholingen en werk waar mogelijk met aparte flows van deelnemers en
toeschouwers.
Aanvullend op vorige richtlijn, zijn volgende bepalingen ook verplicht voor organisatoren van
evenementen met meer dan 200 deelnemers
o Deel de deelnemers op in groepen (bubbels) van maximaal 50 personen die een eigen
tijdslot krijgen toegewezen om te starten aan het evenement.
o Bij evenementen in parcoursvorm moet de organisator ervoor zorgen dat in de
startzone de onderlinge veiligheidsafstand (minimum 1,5m) tussen deze groepen van
50 onderling steeds kan gewaarborgd worden. Zorg hierbij ook voor zo veel mogelijk
ruimte tussen de sporters binnen deze groep.
o Zorg voor veilige intervallen tussen het vertrek van de groepen, beperk het risico op
bottlenecks voor, tijdens en na het evenement tot een minimum en vermijd zo veel
mogelijk het risico op vermenging van de groepen.
o Organisatoren van een evenement in parcoursvorm duiden zoveel mogelijk de flows
onderweg aan door indicaties van zones voor snelle en trage sporters. Bij nauwe
passages kan waar nodig een inhaalverbod ingesteld worden.

•

•
•
•

•

Supporterzones/tribunes worden gefaciliteerd met respect voor de geldende maatregelen en
binnen de beschikbare & realistische mogelijkheden, oa. door ter beschikking stelling van
beschermingsmateriaal, datacapturing en uitgetekende flows.
o
o

o
o

Zorg voor de regelmatige schoonmaak van de key-elementen binnen de
wedstrijdorganisatie waaronder vb. sanitair, onthaal, gebruikte sportmaterialen etc.
Vanaf 1 juli zijn indoor maximaal 200 en outdoor maximaal 400 toeschouwers
toegelaten. Vanaf 1 augustus wordt dit indoor maximaal 400 en outdoor maximaal
800 toeschouwers. Deze toeschouwers kunnen zowel staand als zittend zijn.
Deze maximumaantallen kunnen bijgesteld worden door nieuwe beslissingen van de
veiligheidsraad. Deze beslissing primeren op hier vermelde maximumaantallen.
Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van
permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor een
evenement of wedstrijd, dat groter is dan het hoger vermelde aantal personen, in
overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met
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o

o

o

o

o

inachtneming van het geldende protocol. Dergelijke aanvraag dient te worden gericht
tot de bevoegde burgemeester.
Zorg steeds voor een uitgewerkt spreidingsplan van de beschikbare plaatsen voor het
publiek volgens de geldende afstandsregels (minimum 1,5 meter afstand) en
densiteitsregels (zoals bepaald via het CERM)
Ongeacht eventuele nieuwe maximum aantallen, zal de toepassing van het
spreidingsplan voor de toeschouwers steeds de toets van het CERM moeten
doorstaan.
Indien in een latere fase staand publiek wordt toegelaten moeten de genomen
maatregelen om de afstands- en densiteitsregels te waarborgen in detail worden
opgenomen in het spreidingsplan voor de toeschouwers. Dit kan bijvoorbeeld door
staanplaatsen duidelijk te markeren met spots op de grond, met voldoende afstand
tussenin, waar eventuele toeschouwers verplicht op moeten plaatsnemen.
Vanuit virologisch oogpunt verhoogt luidkeels roepen of zingen het
verspreidingsrisico van het Covid-19 virus. Treed als organisator sensibiliserend op en
ontmoedig zangkoren door toeschouwers. Ga op zoek naar innovatieve alternatieven
om het aanmoedigen door toeschouwers invulling te geven.
Indien je als organisator zelf instaat voor de inrichting van de
supporterszones/tribunes moet je ook de richtlijnen opvolgen die zijn opgenomen in
het protocol voor beheerders van sportinfrastructuur (voor wat betreft de bepalingen
over supporters onder 1.2 en 2.4 van dit protocol).

3.5. Omgeving
•

Social distance wordt waar mogelijk maximaal gefaciliteerd. Dit wordt onder meer
ondersteund door waar mogelijk duidelijke routings aan te duiden binnen het evenement.
Eénrichtingsflows worden geoptimaliseerd en drukke punten worden hertekend met het oog
op het bewaren van de aanbevolen afstand (1,5m), net zoals parkings verruimd worden om
mensen veilig te laten uitstappen.

•

Stewards of een beveiligingsdienst worden ingezet met oog op crowd control: bewaking van
capaciteiten binnen bepaalde zones en bijhorende flows / routings.

•

Cateringfaciliteiten & VIP zullen de gangbare maatregelen voor restaurants en horeca in het
algemeen volgen.

•

Bij bevoorradingen worden enkel gesloten verpakkingen meegegeven door medewerkers in
beschermingsoutfit en volgens vooraf bepaalde en gefaciliteerde flows. Dit geldt zowel voor
food als drinks.

3.6. Product
•

•

Bij sommige sporten spreek je over fysiek contact bij deelnemers, waardoor social distancing
van 1.5m niet altijd haalbaar is. Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social
distancing weg vanaf 1 juli en hoeven deelnemers aan competitiewedstrijden en
sportevenementen dus geen afstand te houden tijdens het beoefenen van de sportactiviteit.
Elk type evenement heeft verder zijn specifieke aandachtspunten en vereiste
amendementen die opgenomen worden in de CoronaGids van dit specifieke evenement.

•

In functie van geldende en lopende maatregelen, kunnen de verschillende producten worden
bijgestuurd in functie van de meest recente coronamaatregelen. Internationale deelnemers
kunnen in een eerste fase geweerd worden, internationaal publiek kan geweigerd worden, of
indien nodig publiek in het algemeen.

•

Niet-sportieve ceremonies en contactpunten worden geweerd, waaronder oa.
Podiumceremonies, handtekeningsessies etc.
Indien er aanvullend op het sportevenement een extra-sportieve activiteit wordt
aangeboden, moet de organisator voor dit gedeelte van het evenement het protocol

•

9

(sectorgids) voor professionele kunsten volgen. Je vindt dit protocol de terug op deze
website: https://sectorgidscultuur.be/. Indien deze extra-sportieve activiteit zich beperkt tot
een horeca gelegenheid, dan zijn enkel de richtlijnen voor de horecasector van toepassing:
https://heropstarthoreca.be
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4. Algemeen basisprotocol sportwedstrijden
Sportwedstrijden zijn in essentie zeer flexibele gebeurtenissen waarbij veiligheid in het algemeen
steeds een primordiale rol speelt. Wanneer hierbij grote aantallen deelnemers of publiek bij
betrokken zijn wordt dit ook een complexere organisatie. In het kader van Covid-19 komen er op dit
niveau nieuwe uitdagingen op onze sector en activiteiten af.
Om hier zo adequaat mogelijk op te (re)ageren dient een organisator een toegewijd CoronaSafe-Team
samen te stellen. Bij kleinere wedstrijdorganisaties (minder dan 200 toeschouwers) volstaat het om
een CoronaSafe-verantwoordelijke aan te stellen. Dit team wordt belast met de samenstelling van een
wedstrijd-specifiek draaiboek met te nemen maatregelen, controle over de uitvoering, bewaking van
de naleving ervan en correctie bij tekorten binnen de diverse wedstrijden en hun verloop. Bij klassieke
competitiewedstrijden met een repetitief karakter volstaat het indien er een standaard draaiboek
(eventueel opgemaakt door de respectievelijke sportfederatie) ter beschikking is van een club.
Dit basisprotocol dient om dit CoronaSafe-team of de verantwoordelijke duidelijke handvaten te
geven bij de opmaak van een wedstrijd-specifiek draaiboek.
Vanuit de Karel De Grote Hogeschool werd in opdracht van Toerisme Vlaanderen en in samenwerking
met de eventsector het Covid Event Risk Model (CERM) ontwikkeld, samen met een bijhorende code
of conduct. Deze tool dient om de risico’s in het kader van Covid-19 bij de organisatie van een
wedstrijd op voorhand af te toetsen. Dit instrument en hoe een organisator hier moet mee omgaan
wordt verder in deze nota, onder hoofdstuk 5, uitgebreid toegelicht. Bij de uitwerking van dit protocol
houden we maximaal rekening met de verschillende parameters die opgenomen zijn in het CERM en
trachten we telkens bijhorende adviezen en richtlijnen mee te geven voor een veilige organisatie.
Het CERM zal ook de tool zijn die een gemeentelijke overheid zal gebruiken bij het al dan niet verlenen
van een toelating voor organisatoren van sportwedstrijden met meer dan 200 deelnemers of meer
dan 200 toeschouwers. In dergelijk geval moet een organisator immers toelating vragen bij deze
overheid.
Bij het uitwerken van concrete maatregelen die ingevoerd worden bij de organisatie van wedstrijden
om de veiligheid in tijden van het coronavirus zo goed mogelijk te garanderen, moet men steeds de
basisprincipes van het basisprotocol nastreven. Social distancing waar mogelijk, faciliteiten om
handen te wassen en voorzien van handgel ter ontsmetting, net zoals het ter beschikking stellen van
mondmaskers zijn de meest evidente principes. Verder groeperen we de maatregelen op 6 niveaus:
•
•

Gezond sporten: adviezen en richtlijnen rond gezond en veilig sporten in coronatijden
Communicatie: Informatieverspreiding m.b.t. omgang met Corona

•

Mens: Maatregelen met weerslag op deelnemers, medewerkers, leveranciers en andere
stakeholders

•

Infrastructuur: Specifieke voorzieningen en ingrepen op en rond de wedstrijdsite ter
facilitering van de voorgestelde maatregelen
Omgeving: Specificaties & richtlijnen m.b.t. capaciteiten en flows op en rond de wedstrijd
Product: Specificaties en amendementen m.b.t. de diverse categorieën van wedstrijden &
sporten

•
•

In het basisprotocol trachten we ook richtlijnen en adviezen mee te geven om te kunnen inspelen op
de parameters die opgenomen zijn in het CERM. Deze parameters zijn gebundeld in de volgende vier
clusters:
• Plaats/locatie: waar vindt de wedstrijd plaats en wat zijn de specificaties van de
wedstrijdlocatie;
• Plan: hoe gaat men organisatorisch om met de aanwezigen op de wedstrijd (toegang, hygiëne,
…);
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•
•

Mensen: wie zijn de toeschouwers en deelnemers en hoe is de veiligheidscommunicatie
georganiseerd;
Programma: wat staat er op het programma van de wedstrijd(en), hoe gedragen de
toeschouwers en deelnemers zich, is er drank- of voedingsdistributie en hoe is die
georganiseerd, … ?

Vanuit dit basisprotocol adviseren we organisatoren van sportwedstrijden om minstens
volgende concrete maatregelen te nemen en verder uit te werken op maat van de eigen
wedstrijd(en).

4.1.
•

•
•
•
•
•

4.2.
•
•
•
•

•
•

Gezond Sporten
Organisatoren van (recreatieve) sportwedstrijden moeten er zich in deze tijden van bewust
zijn dat intensief en langdurig sporten de immuniteit gedurende ongeveer 14 dagen kan
verzwakken. Zolang er geen vaccin of medicijn is, blijft het aanbevolen om matig te sporten,
zowel qua duur als qua intensiteit.
Als organisator moet je hierover sensibiliserend optreden naar je deelnemers toe.
Wijs je deelnemers ook nadrukkelijk op het belang van een goede conditionele voorbereiding
in de aanloop naar de wedstrijd/competitie.
Moedig de deelnemers tijdens de wedstrijd(en) aan om zo weinig mogelijk buiten hun
comfortzone te gaan, ongeacht hun conditioneel niveau. Zorg ervoor dat de inrichting van de
site of de organisatie van de wedstrijd uitnodigt tot het nemen van rustmomenten.
Wijs de deelnemers bij individuele recreatieve wedstrijden erop dat het in deze tijden niet de
bedoeling is om toptijden/topprestaties neer te zetten.
Deze boodschap wordt ook ondersteund door een brede groep sportorganisaties, sportartsen
en sportwetenschappers die het #blijfsporten initiatief opzetten.

Communicatie
Naast directe communicatie omtrent maatregelen in functie van het coronavirus Covid-19,
dient er evenzeer aandacht besteed te worden aan de boodschap inzake gezond sporten, zoals
weergegeven onder het eerste niveau van dit basisprotocol.
Verwijs in uw communicatie naar de deelnemers duidelijk naar tips inzake gezond sporten,
zoals weergegeven in het eerste thema en op www.gezondsporten.be en
www.sportkeuring.be.
Neem deze boodschappen inzake gezond sporten mee naar je deelnemers (bij inschrijving,
tijdens de voorbereiding, …) via de kanalen die je als organisator ter beschikking hebt
(mailings, website, social media, …).
Per wedstrijdorganisatie wordt er een CoronaGids (draaiboek) opgemaakt dat de genomen en
gecommuniceerde maatregelen bundelt en toelicht ter verspreiding naar betrokkenen
(deelnemers, partners, medewerkers,..). Binnen deze coronagids worden er op de 6 niveaus
maatregelen genomen, rekening houdende met de sport- en wedstrijdspecifieke
eigenschappen. In de aanvullende toolbox bij dit basisprotocol, die je kan terugvinden bij de
gedragscodes
en
protocollen
op
de
website
van
Sport
Vlaanderen
(https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/),
worden
concreet uitgewerkte goede praktijkvoorbeelden gedeeld ter inspiratie van organisatoren.
Bij klassieke competitiewedstrijden met een repetitief karakter volstaat het indien er een
standaard draaiboek (eventueel opgemaakt door de respectievelijke sportfederatie) ter
beschikking is van een club.
Communiceer de geldende gedragsregels aan je deelnemers en toeschouwers. Wijs hen op
hun verantwoordelijkheid. Hiervoor kan men zich baseren op de gedragscode voor sporters
die
je
kan
terugvinden
op
de
website
van
Sport
Vlaanderen:
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/
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•
•
•

•
•

4.3.

Wanneer men werkt met concrete inschrijvingen per wedstrijd kan een verplichte instemming
gevraagd worden met de geldende gedragscodes.
Op de wedstrijdsite worden geldende gedragscodes gecommuniceerd en gefaciliteerd door
duidelijk opgestelde infographics en sensibiliseringsboodschappen (vb. vloerstickers).
Neem op voorhand via gerichte communicatie (bv. via website of bevestigingsmail na
inschrijving) contact op met (de teamverantwoordelijken van) je actieve deelnemers om hen
te wijzen op de noodzaak van een goede voorbereiding, zodat men op een sportmedisch
verantwoorde manier aan de wedstrijd kan deelnemen. Een goede persoonlijke voorbereiding
is hierbij immers cruciaal.
In theorie is er geen limiet voor het aantal deelnemers, maar stel als organisator een
maximumaantal deelnemers voorop in het draaiboek van uw wedstrijd. Zorg er daarbij voor
dat alle veiligheidsvoorschriften uit dit protocol kunnen nageleefd worden.
Indien je als organisator mikt op meer dan 200 deelnemers moet je ook de drie onderstaande
richtlijnen opvolgen.
o Communiceer het vooropgestelde maximum aantal deelnemers duidelijk naar jouw
gemeentebestuur of voeg dit toe in je vergunningsaanvraag indien van toepassing.
o Communiceer deze maximumcapaciteit duidelijk naar de deelnemers in de
communicatie over de inschrijvingsmogelijkheden. Informeer de deelnemers hierbij
ook over de gehanteerde flows en voorziene tijdslots (zie verder onder 4.4).
o Stop de inschrijvingen onmiddellijk van zodra dit maximum aantal is bereikt
(daginschrijvingen zijn sowieso niet mogelijk, zie verder onder 4.4)

Mens

•

Medewerkers ontvangen een basiskit met ontsmettingsdoekjes, handgel en een
mondmasker.

•

Dataverzameling van aanwezige publiek is ten stelligste aanbevolen waar mogelijk en een
must op niveau van deelnemers, met oog op contact tracing.

•

Een toegewijd controleteam (kan ook 1 persoon zijn bij wedstrijden met een beperkt aantal
deelnemers en toeschouwers) staat in voor de sensibilisering omtrent en controle op naleving
van het gedragscharter waaronder social distancing en crowd control. Bij niet-naleving wordt
er ingegrepen en bijgestuurd.
Risicodoelgroepen worden afgeraden om deel te nemen aan een wedstrijd.
Doelgroepen die zich in de laatste periode ziek voelden, worden gevraagd thuis te blijven en
niet te participeren. Symptomen voor selectie zijn o.a.. Koorts, droge hoest, keelpijn,
hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en een grieperig gevoel.

•
•

•

Deelnemers worden zoveel mogelijk aangemoedigd om zichzelf vooraf te controleren door
middel van testing. Bij internationale topsportdeelnemers is dit een vereiste, internationaal
publiek wordt in een eerste fase geweigerd voor zover de grenzen tussen desbetreffende
landen en België niet geopend zijn.

•

Verplichte aanwezigheid van EHBO-team met kennis van zaken betreffende procedures bij
COVID19-verdachte deelnemer.

4.4.
•

•
•

Infrastructuur
Op de wedstrijdsite worden er mondmaskers aangeboden (voor toeschouwers), faciliteiten
om handen te wassen worden vergroot, handgel is op diverse strategische plaatsen
beschikbaar. Sanitaire punten worden op regelmatige basis gedesinfecteerd door mobiele
teams.
Organisatoren treden sensibiliserend op naar toeschouwers met betrekking tot het dragen
van een mondmasker.
Potentiële contactpunten worden afgeschermd met plexiglas, die op regelmatige basis
worden gereinigd en gedesinfecteerd.
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•

•

Kleedkamers, douches en gemeenschappelijke ruimtes worden tot 1 juli nog buiten gebruik
gesteld. Vanaf 1 juli kunnen deze terug ter beschikking gesteld worden. De organisator neemt
hierbij extra voorzorgsmaatregelen en werkt een concreet plan uit voor het ter beschikking
stellen van douches en kleedkamers (beperken van aantal personen, reinigingsschema, …).
Gemeenschappelijk sportmateriaal (ballen, doelen,…) wordt steeds na elke opwarming,
oefenpartij of wedstrijd gereinigd of ontsmet. Persoonlijke benodigdheden (Bidons,
handdoeken,…) worden gemarkeerd en strikt persoonlijk gehouden.

•

Cashvrij betalen wordt de norm & inschrijvingen ter plaatse zijn niet mogelijk. Het
administratieve luik rond inschrijvingen dient vooraf te gebeuren (online, telefonisch, per
mail, …) en aanmelding ter plaatse verloopt met contactloze check-in. Ook betalingen
gebeuren bij voorkeur vooraf. Indien niet mogelijk bij kleinschalige wedstrijden voorziet men
ter plaatse een cash- en contactloze betaaloptie (bv. Payconiq).

•

Outdoorfaciliteiten worden gemaximaliseerd en spreiding in ruimte en dichtheid wordt
optimaal gefaciliteerd door actieve crowd control.
Vergroot sportzones en eventuele start- en aankomstzones zo veel mogelijk om meer
spreiding te creëren: toegelaten capaciteiten worden bepaald op het beschikbare aantal
sportoppervlakte in respect met social distancing. Voor sportactiviteiten moet de beschikbare
sportoppervlakte per deelnemer 30m² (of 10m² indien de individuele sporter zich binnen een
individueel afgebakende zone bevindt) waarborgen (zie leidraad voor de heropstart van de
sportsector).
Baseer je voor spreiding van toeschouwers op de densiteitsregels volgens het CERM.
Vermijd grote samenscholingen en werk waar mogelijk met aparte flows van deelnemers en
toeschouwers.
Aanvullend op vorige richtlijn, zijn volgende richtlijnen ook verplicht voor organisatoren van
wedstrijden met meer dan 200 deelnemers
o Deel de deelnemers op in groepen (bubbels) van maximaal 50 personen die een eigen
tijdslot krijgen toegewezen om te starten aan de wedstrijd.
o Bij wedstrijden in parcoursvorm moet de organisator ervoor zorgen dat in de
startzone de onderlinge veiligheidsafstand (minimum 1,5m) tussen deze groepen van
50 onderling steeds kan gewaarborgd worden. Zorg hierbij ook voor zo veel mogelijk
ruimte tussen de sporters binnen deze groep.
o Zorg voor veilige intervallen tussen het vertrek van de groepen, beperk het risico op
bottlenecks voor, tijdens en na het evenement tot een minimum en vermijd zo veel
mogelijk het risico op vermenging van de groepen.
o Organisatoren van een wedstrijd in parcoursvorm duiden zoveel mogelijk de flows
onderweg aan door indicaties van zones voor snelle en trage sporters. Bij nauwe
passages kan waar nodig een inhaalverbod ingesteld worden.
Wanneer bij een wedstrijd toeschouwers aanwezig zijn, dient men hiervoor ook de nodige
maatregelen te nemen. Supporterszones/tribunes worden gefaciliteerd met respect voor de
geldende maatregelen binnen de beschikbare & realistische mogelijkheden, oa. door ter
beschikking stelling van beschermingsmateriaal, datacapturing en uitgetekende flows.

•

•
•
•

•

o
o

o
o

Zorg voor de regelmatige schoonmaak van de sleutelelementen binnen de
wedstrijdorganisatie waaronder vb. sanitair, onthaal, gebruikte sportmaterialen etc.
Vanaf 1 juli zijn indoor maximaal 200 en outdoor maximaal 400 toeschouwers
toegelaten. Vanaf 1 augustus wordt dit indoor maximaal 400 en outdoor maximaal
800 toeschouwers. Deze toeschouwers kunnen zowel staand als zittend zijn.
Deze maximumaantallen kunnen bijgesteld worden door nieuwe beslissingen van de
veiligheidsraad. Deze beslissing primeren op hier vermelde maximumaantallen.
Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van
permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor een
evenement of wedstrijd, dat groter is dan het hoger vermelde aantal personen, in
overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met
14

o

o

o

o

o

4.5.

inachtneming van het geldende protocol. Dergelijke aanvraag dient te worden gericht
tot de bevoegde burgemeester.
Zorg steeds voor een uitgewerkt spreidingsplan van de beschikbare plaatsen voor het
publiek volgens de geldende afstandsregels (minimum 1,5 meter afstand) en
densiteitsregels (zoals bepaald via het CERM)
Ongeacht eventuele nieuwe maximum aantallen, zal de toepassing van het
spreidingsplan voor de toeschouwers steeds de toets van het CERM moeten
doorstaan.
Indien in een latere fase staand publiek wordt toegelaten moeten de genomen
maatregelen om de afstands- en densiteitsregels te waarborgen in detail worden
opgenomen in het spreidingsplan voor de toeschouwers. Dit kan door staanplaatsen
duidelijk te markeren met spots op de grond, met voldoende afstand onderling, waar
eventuele toeschouwers verplicht op moeten plaatsnemen.
Vanuit virologisch oogpunt verhoogt luidkeels roepen of zingen het
verspreidingsrisico van het Covid-19 virus. Treed als organisator sensibiliserend op en
ontmoedig zangkoren door toeschouwers. Ga op zoek naar innovatieve alternatieven
om het aanmoedigen door toeschouwers invulling te geven.
Indien je als organisator zelf instaat voor de inrichting van de
supporterszones/tribunes moet je ook de richtlijnen opvolgen die zijn opgenomen in
het protocol voor beheerders van sportinfrastructuur (voor wat betreft de bepalingen
over supporters onder 1.2 en 2.4 van dit protocol).

Omgeving

•

Social distance wordt waar mogelijk maximaal gefaciliteerd. Dit wordt onder meer
ondersteund door waar mogelijk duidelijke routings aan te duiden binnen de wedstrijdsite.
Eénrichtingflows worden geoptimaliseerd en drukke punten worden hertekend met het oog
op het bewaren van de aanbevolen afstand (1,5m), net zoals parkings verruimd worden om
mensen veilig te laten uitstappen.

•

Stewards of een beveiligingsdienst worden ingezet met oog op crowd control: bewaking van
capaciteiten binnen bepaalde zones en bijhorende flows / routings.

•

Cateringfaciliteiten & VIP zullen de gangbare maatregelen voor restaurants en horeca in het
algemeen volgen. Hiervoor kan je terecht bij de website van horeca Vlaanderen:
https://heropstarthoreca.be/

•

Bij eventuele bevoorradingen worden enkel gesloten verpakkingen meegegeven door
medewerkers in beschermingsoutfit en volgens vooraf bepaalde en gefaciliteerde flows. Dit
geldt zowel voor food als drinks.

4.6.
•

•

Product
Bij sommige sporten spreek je over fysiek contact bij deelnemers, waardoor social distancing
van 1.5m niet altijd haalbaar is. Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social
distancing weg vanaf 1 juli en hoeven deelnemers aan competitiewedstrijden en
sportevenementen dus geen afstand te houden tijdens het beoefenen van de sportactiviteit.
Voor toeschouwers gelden deze afstandsregels wel nog.
Elk type wedstrijd heeft verder zijn specifieke aandachtspunten en vereiste amendementen
die opgenomen worden in de CoronaGids (draaiboek) van dit specifieke wedstrijdtype.

•

In functie van geldende en lopende maatregelen, kunnen de verschillende producten worden
bijgestuurd in functie van de meest recente coronamaatregelen. Internationale deelnemers
kunnen in een eerste fase geweerd worden, internationaal publiek kan geweigerd worden, of
indien nodig publiek in het algemeen.

•

Niet-sportieve ceremonies en contactpunten worden geweerd, waaronder o.a.
Podiumceremonies, handtekeningsessies etc.
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•

Indien er aanvullend op de sportwedstrijd een extra-sportieve activiteit wordt aangeboden,
moet de organisator voor dit gedeelte van het evenement het protocol (sectorgids) voor
professionele kunsten volgen. Je vindt dit protocol terug op deze website:
https://sectorgidscultuur.be/. Indien deze extra-sportieve activiteit zich beperkt tot een
horeca gelegenheid, dan zijn enkel de richtlijnen voor de horecasector van toepassing:
https://heropstarthoreca.be
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5. Covid Event Risk Model (CERM)
5.1.

Wat is het CERM?

Vanuit de Karel De Grote Hogeschool werd in opdracht van Toerisme Vlaanderen en in samenwerking
met de evenementensector het Covid Event Risk Model (CERM) ontwikkeld. Deze tool dient om de
risico’s in het kader van Covid-19 bij de organisatie van een evenement op voorhand af te toetsen.
Het wordt mee ingediend bij de vergunnende overheid (zie 5.2.), samen met de vergunningsaanvraag
indien nodig. Dit is een verplichting op basis van het ministerieel besluit van 30 juni over de
coronamaatregelen voor organisatoren van sportevenementen en -wedstrijden die meer dan 200
deelnemers of meer dan 200 toeschouwers beogen.
Vanuit de klankbordgroep adviseren wij echter aan alle organisatoren van sportevenementen en
wedstrijden om het CERM in te vullen. Wij adviseren alle organisatoren om na het invullen van dit
CERM in overleg te gaan met het lokaal bestuur/de lokale besturen waar hun evenement doorgaat
over de toepassing van dit CERM. In functie van een eerste screening kunnen in overleg bijsturingen
gebeuren, zodat de veiligheid van de organisatie optimaal op punt wordt gesteld en het risico op
verspreiding van het virus zoveel als mogelijk wordt uitgesloten.
Dit protocol biedt alvast een houvast bij de voorbereiding van een evenement om eventuele risico’s
zo veel als mogelijk uit te sluiten. Bij de uitwerking van dit protocol houden we maximaal rekening
met de verschillende parameters die opgenomen zijn in het CERM en trachten we telkens bijhorende
adviezen en richtlijnen mee te geven voor een veilige organisatie.
Het CERM zal via een handige online tool gratis ter beschikking gesteld worden van elke evenementen wedstrijdorganisator. Deze online tool zal voor iedereen beschikbaar zijn vanaf 1 juli.

5.2.

Hoe kan het Covid Event Risk Model in het gunningsbeleid van een stad of
gemeente worden geïmplementeerd?

Een evenement met impact op de publieke ruimte moest pre-Covid 19 gegund worden. Dit blijft
uiteraard gelden. De organisator neemt het CERM formulier mee op in het volledige dossier dat aan
de stad/gemeente bezorgd wordt, de burgemeester neemt de finale beslissing tot gunning,
gebaseerd op zijn/haar bestaande criteria, zoals bv PRIMA (aangevuld met de Covid 19 parameters).
Dit is een verplichting op basis van het ministerieel besluit van 30 juni over de coronamaatregelen
voor organisatoren van sportevenementen en -wedstrijden die meer dan 200 deelnemers of meer
dan 200 toeschouwers beogen.
Een event dat plaatsvindt in een vergunde ruimte en geen invloed heeft op de publieke ruimte,
moest pre-Covid 19 niet vergund worden. Op basis van bovenstaande verplichting moet dit nu wel als
men het vooropgestelde aantal deelnemers of toeschouwers overschrijdt.
Aangezien alle organisatoren van een wedstrijd/evenement aanraden om het Covid Event Risk Model
te gebruiken, is het ook voor kleinere organisaties aanbevolen om het CERM formulier met groene
score te bewaren in het wedstrijd- of evenementsecretariaat. Zo kan men dit eenvoudig voorleggen
indien nodig (bijvoorbeeld bij een controle ter plaatse).
Het is ook in het belang van de transparantie van een organisatie indien de organisator de eindscore
van zijn evenement in het CERM publiek maakt. De organisator blijft steeds verantwoordelijk voor het
naleven van de gevraagde maatregelen.
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6. Toolbox
Om organisatoren van competitiewedstrijden en sportevenementen nog beter te ondersteunen zal er
aanvullend op dit protocol ook een toolbox worden aangeboden via de website van Sport Vlaanderen:
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ .
In deze toolbox kan men ter aanvulling van het basisprotocol sportspecifieke tips en verschillende
concrete testcases terugvinden. Dit zijn detailuitwerkingen van dit basisprotocol in functie van de
specifieke context van een bepaald sportevenement of een bepaalde sportwedstrijd. De testcases
kunnen gebruikt worden ter inspiratie bij het opstellen van een eigen draaiboek door organisatoren.
Deze testcases zijn gebaseerd op een aantal voorbeeldevenementen en -wedstrijden waarvan we de
organisatie in coronatijden hebben geanalyseerd en afgetoetst aan belangrijke parameters die cruciaal
zijn in de omgang met de huidige pandemie. Deze testcases zullen op regelmatige basis worden
aangevuld.
Hierbij stelden we ons onder andere volgende vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Kunnen de deelnemers waar mogelijk de social distance maatregel naleven binnen de
evenementcontext?
Kan het publiek de social distance maatregel naleven binnen de evenementcontext?
Trekt het evenement nationale en/of internationale deelnemers?
Trekt het evenement nationaal en/of internationaal publiek?
Over welk type sport spreken we: contactsport of niet?
Wat is de grootorde van het evenement?
Vindt het evenement in- of outdoor plaats?
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