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Gisteren nam de Nationale Veiligheidsraad verstrengde maatregelen in de strijd tegen Covid-19. Er is
op dit ogenblik nog onduidelijkheid over contactsporten. Het Ministerieel Besluit (MB) dat volgt na de
veiligheidsraad zal meer duidelijkheid moeten geven over de grenzen van wat juridisch wel of niet
toegelaten is.
Als vechtsportfederaties hebben wij echter ook een collectieve verantwoordelijkheid en moeten wij
zowel onszelf, de vechtsportwereld, als de maatschappij helpen beschermen tegen dit hardnekkige
virus. Vanuit de gezamenlijke bezorgdheid roepen de federaties daarom nu al hun clubs op om samen
de nodige verantwoordelijkheid op te nemen en volgende basisadviezen te volgen tijdens de komende
vier weken:
-

Train zoveel mogelijk in open lucht.
Train contactloos en bewaar de afstand van 1,5m altijd, ook tijdens het sporten.
Respecteer de registratieplicht tijdens elke activiteit.
Blijf zeer intensief rekening houden met de hygiënevoorschriften.
Train slechts in 1 club en NIET in verschillende clubs. Trainen in verschillende clubs zou
betekenen dat er een kruisbestuiving kan zijn tussen sportbubbels.
Neem contact op met je gemeente of stad en wees zeker dat jullie activiteiten mogen
doorgaan. Op provinciaal en lokaal niveau kunnen er ook strengere maatregelen gelden. Dit
is nu al het geval in de provincie Antwerpen. Daar geldt voor de komende vier weken een
verbod op contactsporten.

Wij rekenen er op dat elke vechtsporter en club deze maatregelen ook volgt. Laten we er samen voor
zorgen dat wij terug naar een normale sportbeoefening kunnen evolueren en deze tweede golf
verslaan.

Van zodra de informatie van het Ministerieel Besluit gekend is, zullen wij dit eveneens aan jullie
communiceren.

Informatie over de maatregelen:



Federale maatregelen: https://www.info-coronavirus.be/nl/
Maatregelen provincie Antwerpen:
https://www.cathyberx.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/cathyberx/nieuws/bijkomende-maatregelen-antwerpse-crisiscel.html

Risicovechtsportplatform Vlaanderen
Taekwondo Vlaanderen
Vlaamse Boks Liga
Vlaamse Judofederatie
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie
Vlaamse Karate Federatie
Vlaamse Kickboks, Muaythai en MMA organisatie
Vlaamse Vechtsport Associatie
Vlaamse Wushu Federatie

