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Maatregelen voor Beverse sporters blijven 

gelden 

Dienst Communicatie 

3|02|2021 
 

Door de gevolgen van de aanhoudende coronapandemie zitten er nog niet onmiddellijk 

versoepelingen aan te komen. Dat geldt ook voor sporters. Als echte sportgemeente kreeg het 

gemeentebestuur van Beveren heel wat vragen over wat kan en niet kan en worden soms heel 

creatieve oplossingen gezocht. Om duidelijkheid te scheppen heeft het gemeentebestuur daarom 

een communicatie gevoerd naar alle Beverse sportclubs. Daarin worden de geldende regels nog eens 

duidelijk uit de doeken gedaan. We lijsten ze hieronder ook voor u nog even op. 

VOOR KINDEREN TOT 13 JAAR 

Outdoor en indoor 

 Outdoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Norm: 
maximaal 10 personen per kwart van een voetbalveld.  Sportbegeleiders worden niet 

meegerekend in dat maximum van 10 personen. 

 Indoor trainen met contact is toegestaan met maximum 10 personen per indoor locatie of 

gescheiden sporterrein.  Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 
personen. 

 De bubbels mogen niet met elkaar in contact komen.  

 Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs, clubploegen onderling  (tornooien, 
competitie, interclub, bv: U9 tegen U 8 van dezelfde club …) 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. 

 Geen gebruik van kleedkamers en douches. 

 Geen toeschouwers of bezoekers. 

 Mondmaskerplicht voor monitoren en trainers. 

 

VOOR JONGEREN VANAF 13 JAAR (°2007) TOT EN MET 18 JAAR (°2002) 

Indoor is niet toegestaan. 

Outdoor 

 Trainen met contact toegestaan, georganiseerd en met een begeleider, 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. 

 Maximum 10 deelnemers per half voetbalveld.  Bubbels mogen niet met elkaar in contact komen.  

 Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs, clubploegen onderling  (tornooien, 
competitie, interclub, bv: U9 tegen U 8 van de zelfde club …) 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. 
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 Geen gebruik van kleedkamers en douches. 

 Geen toeschouwers of bezoekers. 

 Mondmaskerplicht voor monitoren en trainers. 
 

VOOR PERSONEN VANAF 19 JAAR (°2001 OF VROEGER) BLIJVEN DE RICHTLIJNEN ONGEWIJZIGD 

 Niet georganiseerd outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen 

(sportbegeleider inbegrepen) en met 1,5 m afstand is toegestaan.   

 Het is niet toegestaan om gemeentelijke voetbalterreinen te betreden zonder toestemming van de 
sportdienst of het clubbestuur. 

 

VAKANTIEPERIODES 

 Voor sportkampen tot en met 13 jaar zijn enkel in de week van de krokusvakantie (13/2/2021 > 
21/2/2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan.  

 + 13-jarigen enkel outdoor en georganiseerd sporten met begeleider met max 10 personen, een 
half voetbalveld per bubbel en zonder contact tussen bubbels.   

 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. 

 Overnachtingen zijn niet mogelijk. 
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