
 

 

Jammer genoeg was onze vorige mail nog maar net de deur uit of er werden alweer nieuwe 

maatregelen genomen. Ook voor sport veranderen er enkele zaken voor sportclubs. Scholen blijven 

sporten in hun klasbubbels. Voor hen gelden de maatregelen van Onderwijs Vlaanderen. 

We zetten hieronder alle regels nog eens op een rijtje. De veranderingen tegenover de vorige update 

zijn in het vet gezet. Ook benadrukte de regering nogmaals dat ook kinderen tot en met 12 jaar bij 

voorkeur buiten sporten. 

Voor kinderen tot en met 12 jaar (geboren in 2008): 

Voor sporters tot 13 jaar geldt een sportbubbel van maximum 10 personen in georganiseerd 

verband, ook outdoor. Sportbegeleiders worden niet meegerekend. 

Zij mogen sporten met onderling contact. 

Op de stedelijke voetbal-, combi-, rugby- of hockeyvelden worden in totaal 50 kinderen toegelaten 

met een maximum van 10 per groep.  

Op de stedelijke atletieksites worden in totaal 60 kinderen toegelaten met een maximum van 10 per 

groep. 

Op een stedelijk duiveltjes-, trap- of basketbalveld worden in totaal 20 kinderen toegelaten met een 

maximum van 10 per groep. 

In de stedelijke zwembaden van 25 meter worden in het grote bad 30 zwemmers en in het 

instructiebad 20 zwemmers toegelaten, met een maximum van 10 per groep. 

In Olympisch zwemcentrum Wezenberg worden in het grote bad 50 zwemmers en in het 

instructiebad 30 zwemmers toegelaten, met een maximum van 10 per groep. 

Voor jongeren vanaf 13 jaar (geboren in 2007) tot en met 18 jaar (geboortejaar 2002): 

Indoor sporten is niet toegestaan. 

Outdoor en in zwembaden is trainen met contact toegestaan in een groep van maximum 10 

personen in georganiseerd verband. Sportbegeleiders worden niet meegerekend. 

Op een stedelijk voetbal-, combi-, rugby- of hockeyveld worden in totaal 50 jongeren toegelaten met 

een maximum van 10 per groep. 

Op een stedelijke atletieksite worden in totaal 60 jongeren toegelaten met een maximum van 10 per 

groep. 

Op een stedelijk duiveltjes-, trap- of basketbalveld worden in totaal 20 jongeren toegelaten met een 

maximum van 10 per groep. 

In de stedelijke zwembaden van 25 meter worden in het grote bad 30 zwemmers en in het 

instructiebad 20 zwemmers toegelaten, met een maximum van 10 per groep. 



In Olympisch zwemcentrum Wezenberg worden in het grote bad 50 zwemmers en in het 

instructiebad 30 zwemmers toegelaten, met een maximum van 10 per groep. 

Boven de 18 jaar (geboren in 2001 of vroeger) 

Indoor sporten is niet toegestaan. 

Outdoor en in zwembaden is trainen toegestaan met een groep van maximum 4 personen 

(sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand. 

Op een stedelijk voetbal-, combi-, rugby- of hockeyveld worden in totaal 16 personen toegelaten met 

een maximum van 4 per groep. 

Op een stedelijke atletieksite worden in totaal 28 personen toegelaten met een maximum van 4 per 

groep. 

Op een stedelijk duiveltjes-, trap- of basketbalveld worden in totaal 8 personen toegelaten met een 

maximum van 4 per groep. 

In de stedelijke zwembaden van 25 meter worden 4 zwemmers per baan toegelaten. 

In Olympisch zwemcentrum Wezenberg worden 6 zwemmers per baan toegelaten, met een 

maximum van 4 per groep. 

Sportkampen 

Ook sportkampen moeten verlopen volgens bovenstaande regels, dus groepen van max. 10 

deelnemers, vanaf 13 jaar verplicht buiten en tot en met 12 jaar zoveel mogelijk buiten. 

Overnachtingen zijn niet mogelijk. Voor kampen in de stad Antwerpen vraag je goedkeuring aan via 

breedtesport@antwerpen.be. 

Train je op hetzelfde moment als een andere club? 

Neem dan contact op met de beheerder. Zo kunnen er onderling goede afspraken gemaakt worden. 


