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          Versie 14/05/2020 

Na de persconferentie van gisteren, 13 mei, is het duidelijk dat er nog steeds geen 
indoorsportbeoefening mogelijk is. De maatregelen ten aanzien van sportbeoefening versoepelen wel 
opnieuw en laten sportbeoefening in georganiseerd verband met groepen van maximum 20 
personen (inclusief trainer(s)) toe in open lucht én onder begeleiding van een trainer. 
Vechtsportclubs, die normaal indoor trainen, kunnen onder bovenstaande voorwaarden dus vanaf 18 
mei in open lucht activiteiten opstarten op locaties waar de sportbeoefening toegelaten is en waar al 
de veiligheidsmaatregelen gegarandeerd kunnen worden.  
 
Tijdens deze tweede fase hopen we verder op een positieve evolutie en de verderzetting van de 
versoepeling van de maatregelen. We kijken uit naar het moment dat de sportbeoefening ook indoor 
opnieuw kan opgepakt worden. We blijven dit opvolgen, maar tot dan verwachten we dat clubs die al 
van start zouden willen gaan met georganiseerde activiteiten zich er in eerste instantie goed op 
voorbereiden, de nodige verantwoordelijkheid opnemen voor, tijdens en na de activiteiten en dat 
ze zich beperken tot stijlen en/of tot oefenvormen die de social distance van minimum 1,5m te allen 
tijde respecteren. We bevestigen de visie die in de brief van 1 mei reeds verduidelijkt werd nl.: 
vechtsportbeoefening biedt, ook zonder contact, veel mogelijkheden.  
 
Clubs die reeds zouden willen starten, geven we eerstdaags een afsprakenkader mee om de 
activiteiten veilig te laten plaatsvinden. We wachten hiervoor de verdere informatie over de 
maatregelen (www.info-coronavirus.be/nl/faq/) en de informatie vanuit de klankbordgroep 
‘Heropstart sport’ af alvorens dit te communiceren. 
 
Elke sporter, trainer of clubverantwoordelijke kan met vragen terecht bij het algemeen contact of bij 
elk van de vechtsportorganisaties. 
 

Algemeen contact: Els Dom (els@rvsp.be, 0495100684) 

De vechtsportorganisaties: 
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 

 
 
 


