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Gent, 14 mei 2020 

 
Beste Voorzitter, beste Secretaris, 
 
 
 
Vanaf maandag 18 mei zal de tweede fase van de afbouw van de Coronamaatregelen starten. Deze fase 
zal onder normale omstandigheden lopen tot 8 juni.  
 
De Nationale Veiligheidsraad heeft voor deze tweede fase het verbod op indoor sportactiviteiten 
bevestigd. De heropstart van de trainingen in de schermzaal is voorlopig dus nog niet aan de orde.  
 
Er is daarentegen wel een versoepeling aangekondigd inzake sportieve activiteiten die in de openlucht 
kunnen plaatsvinden. Deze activiteiten zijn onderhevig aan volgende voorwaarden: 
 

- De groep is beperkt tot maximaal 20 personen; 

- De maatregelen rond social distance moeten ten allen tijde gerespecteerd kunnen worden; 

- De groep moet vergezeld zijn van een trainer. 

 
Opgelet: Deze informatie is gebaseerd op het communiqué van de Nationale Veiligheidsraad van 
woensdag 13 mei en moet nog schriftelijk bevestigd worden! 
 
Wat betreft de beoefening van de schermsport verandert er inhoudelijk niets ten opzichte van de vorige 
fase. De trainingen in openlucht kunnen gebruikt worden om te werken aan de fysieke aspecten en het 
schermspecifiek benenwerk of schermspecifieke coördinatieoefeningen en -drills. Individuele lessen en 
partneroefeningen zijn voorlopig dus nog niet aan de orde omdat ze het respecteren van de beperkende 
voorwaarden niet kunnen garanderen. 
 
Op de website SportVlaanderen kan U een overzicht vinden van de maatregelen die genomen moeten 
worden met betrekking tot de sportbeoefening. Als belangrijkste maatregelen worden meegegeven: 
 

- Sport niet als je je ziek voelt of recent ziek bent geweest; 

- Neem altijd de maatregelen rond social distance (afstand van minimum 1.5m) en de hygiënische 

maatregelen (onder meer rond handen wassen) in acht; 

- Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een 

wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de 

noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven; 

- Kom pas aan vlak voor de start van de training en vertrek meteen na het einde van de training 

terug naar huis; 

- Sportmateriaal moet voor en na het sporten gereinigd worden. Gebruik zoveel mogelijk je eigen 

sportmateriaal; 

- Zorg voor je eigen drank en handdoek. Wissel persoonlijke spullen zoals een drinkbus niet uit. 
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Meer informatie en recente updates kan U terugvinden via volgende link: 
 
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ 

 

 

Daarnaast herinneren we er iedereen aan dat de algemene veiligheidsmaatregelen als doelstelling 
hebben om:  

- De verspreiding van het virus te voorkomen; 

- De overbelasting van de ziekenhuizen tegen te gaan. 

 

Daarom voorzien zij volgende maatregelen: 
- Een verbod op niet-essentiële verplaatsingen; 

- Het respecteren van de maatregelen rond social distance; 

- Het dragen van een mondmasker in openbare plaatsen wordt aanbevolen; 

- Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer is verplicht. 

 
Een derde fase van de afbouw van de Coronamaatregelen is voorzien op 8 juni, onder voorbehoud van 
nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de evolutie en verspreiding van het virus. Wij zullen ook hierover ten 
gepaste tijde communiceren.  
 
 
Houd het ondertussen veilig voor iedereen en verzorg jezelf en anderen goed.  
 
 
Met sportieve groeten, 
 
De Vlaamse Schermbond 
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