
  

Coronamaatregelen vanaf 20 november 

 

  
 

Vanaf 20 november verstrengen weer wat regels voor sportclubs. Deze regels gelden tot en met 28 januari 2022. 

Mondmaskers (vanaf 20/11) 

 In indoor sportaccommodaties dragen sporters vanaf 10 jaar een mondmasker vanaf ze binnenkomen tot 

ze het sportterrein betreden (dus ook in de kleedkamers, behalve tijdens het douchen).  

 Ook trainers, wisselspelers die op de bank zitten, afgevaardigden en verzorgers dragen een mondmasker.   

 Toeschouwers dragen altijd een mondmasker, ook wanneer ze op de tribune zitten. 

Sportactiviteiten algemeen (al van toepassing sinds 29/10) 

 Er zijn geen beperkingen op de grootte van de sportgroep. 

 In alle indoor sportruimtes moet een CO²-meter geplaatst worden die duidelijk zichtbaar is voor het 

publiek. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO². De CO² meter moet ingesteld staan op een 

waarschuwingsniveau van 900ppm. Indien deze drempel wordt overschreven moeten bijkomende 

beheersmaatregelen genomen worden, zoals ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie. Wordt de 

waarde van 1200ppm overschreden, wordt aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor 

luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm. 

Sportactiviteiten met publiek (vanaf 20/11) 

 Voor indoor sportactiviteiten met een publiek van minder dan 50 personen is geen aparte toelating 

nodig. Alle aanwezigen vanaf 10 jaar (publiek, medewerkers, … ) moeten altijd een mondmasker dragen 

(behalve sporters tijdens het sporten). 

 Indoor sportactiviteiten met een publiek van meer dan 50 personen kunnen enkel met toelating van de 

stad Antwerpen (evenementenaanvraag) en met gebruik van het Covid Safe Ticket (voor iedereen vanaf 12 

jaar en 2 maanden) + mondmaskerplicht vanaf 10 jaar (CERM en indien nodig CIRM is niet meer 

mogelijk). 

Kantines  

 Het personeel moet steeds een mondmasker dragen. 

 Iedereen vanaf 10 jaar moet verplicht een mondmasker dragen, tenzij men aan tafel of aan de toog zit. 

Voor sporten in horecaruimtes zoals biljart, darts of snooker wil dit zeggen dat tijdens het sporten ook een 

mondmasker moet gedragen worden. 

 Het gebruik van een COVID Safe Ticket is verplicht voor iedereen vanaf 16 jaar. Deze verplichting is niet 

van toepassing op de terrassen of voor kortstondige toegang die niet gericht is op consumptie (bv. toegang 

tot het toilet). 

 Ook in de kantines moet een CO²-meter geplaatst worden die duidelijk zichtbaar is voor het publiek (zie 

info hierboven). 

 

 

 
 

 


