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KLEURENCODES  VOOR ANTI-CORONAMAATREGELEN IN DE SPORT 
 
 
Algemeen 
 

 
• De volgorde van de fases met oplopende beperkingen is groen, geel, 

oranje en rood. 
• Geel, oranje en rood beperken telkens de vorige fase. 
• Individuen, huisgenoten en (groepen) kinderen tot en met 12 jaar kunnen 

altijd — en wat de huisgenoten en de kinderen betreft — zonder afstand 
blijven sporten in de open lucht en in elke sportaccommodatie die 
toegankelijk is. 

• Er komt geen beperkende lijst met toegelaten sporten, zoals enkel 
wandelen, (hard)lopen of fietsen. Mensen kunnen ongeacht de kleurcode 
dus ook buiten rolschaatsen, roeien, vissen, motorrijden, balsport 
beoefenen, … . Buiten blijft elke sportactiviteit toegelaten, al kunnen er 
wel andere voorwaarden gelden, zoals beperkingen tot 
maximumaantallen of huisgenoten, verplaatsingen binnen een bepaalde 
straal rond de woning, afstand houden tijdens het sporten of 
gemeenschappelijk materiaal gebruiken mits schoonmaken. 



• De kleurcodes staan voor defaultinstellingen per fase. De bevoegde 
minister kan altijd uitzonderingen maken en strengere of minder strenge 
voorwaarden afkondigen voor specifieke sportactiviteiten. 

• Organisatoren van sportactiviteiten moeten steeds op de hoogte zijn 
van wie aanwezig is op deze activiteiten. 

• Nood aan algemene hotline die vragen vanuit gezondheidsoogpunt kan 
opvolgen bij uitbraken op lokaal niveau (bv. sportclubs, gemeenten, …). 

Belangrijke nieuwigheid: 
Sporten als je ziek bent of kort nadat je ziek bent geweest; kan je nog zieker 
maken. Sport je samen met anderen, dan bestaat het risico dat je mensen 
besmet.  
 
Niet meer in gezelschap sporten als je mogelijk een infectieziekte hebt, is 
het nieuwe normaal, voor altijd. Dat geldt niet alleen voor covid-19, maar 
ook verkoudheid, griep, bronchitis, longontsteking, buikgriep…  
 
Het wordt sporters uitdrukkelijk verboden in het gezelschap van andere 
sporters te komen in geval van een of meer van de volgende symptomen: 

• abnormale vermoeidheid 
• algemeen ziektegevoel (energieverlies in combinatie met koude rillingen, 

slaperigheid, spierpijn, gebrek aan eetlust …) 
• onverklaarde pijn in meerdere spiergroepen 
• hoofdpijn die niet verdwijnt met 1 dosis paracetamol 
• droge hoest 
• ademhalingsmoeilijkheden 
• koorts (38°C of meer) 
• keelpijn 
• verlies van smaak- of reukzin 
• lopende neus 
• meermaals per dag niezen (zonder allergie) 
• overgeven en/of meermaals per dag diarree, al dan niet samen met 

buikpijn, misselijkheid, rommelende darmen, hoofdpijn, krampen of 
koorts 

Sportorganisatoren moeten dit verbod bekendmaken en toepassen. Dit 
geldt voor alle leeftijden. 
 
Sommige van deze symptomen kunnen ook voorkomen zonder gevaar voor 
anderen, zoals neusloop in geval van hooikoorts, hoofdpijn tijdens migraine 
of buikloop als bijwerking van een medicijn tegen een niet-besmettelijke 



aandoening. Als een sporter denkt dat hij of zij in die situatie verkeert, dan 
kan een attest van de huisarts voor een of meer sportsessies een oplossing 
zijn. 
 
Eigenlijk geldt dit ook voor toeschouwers, maar dat valt veel moeilijker te 
controleren of af te dwingen. 
 
GROEN 
Geen beperkingen voor symptoomvrije sporters, sportactiviteiten, 
sportlocaties, sportorganisatoren of toeschouwers. 
 
GEEL 

• bubbels tot maximaal 50 sporters buiten 
• Densiteitsregel bij indoor sportinfrastructuur  

o Overbevolking van een indoor sportinfrastructuur moeten we 
vermijden. De totaal beschikbare indoor sportoppervlakte, dus 
niet noodzakelijk binnen de belijning van een sportterrein, moet 
minstens 30m² per sporter waarborgen. Dit komt overeen met 
een bezetting van max. 20 personen op een klassiek 
basketbalterrein.  

o Voor sporten waarbij er in normale omstandigheden nauwelijks 
of geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk contact 
is deze perimeter overdreven. Bij dergelijke activiteiten binnen 
een afgebakende zone voor één persoon, moet de beschikbare 
sportoppervlakte minimaal 10m² per aanwezige sporter 
waarborgen  

• minimaal 1,5 m afstand tussen toeschouwers of toeschouwersbubbels 
(een toeschouwersbubbel staat gelijk aan de sociale bubbel, waarvan het 
maximum bepaald wordt door de nationale veiligheidsraad) 

• Toeschouwers moeten binnen verplicht mondmaskers dragen, buiten 
wordt dit sterk aanbevolen 

• gemeenschappelijk sportmateriaal vermijden of voor en na gebruik 
schoonmaken 

ORANJE 

• geen binnensport 
o behalve voor kinderen tot en met 12 jaar 

• ook kleedkamers, douches en kantines voor buitensporters zijn dicht 
o voor outdoorzwembaden is hierbij een uitzondering nodig op 

Vlaremwetgeving 



• geen competitiesport (trainen kan wel) 
o Voor professionele sportbeoefening/topsport kan mits 

expliciete toestemming door de overheid een uitzondering 
worden toegestaan 

• geen publiek toegelaten 
• tussen sporters onderling en tussen sporters en begeleiders moet te allen 

tijde minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden 
o Voor professionele sportbeoefening/topsport kan mits 

expliciete toestemming door de overheid een uitzondering 
worden toegestaan 

o Dit is niet van toepassing voor kinderen tot en met 12 jaar 
• begeleiders van sporters tot en met 12 jaar houden 1,5 meter afstand ten 

opzichte van de kinderen en elkaar 
o uitzondering voor kleuters tot en met 6 jaar (zie onderwijs) 

 

ROOD 

• enkel individueel of met huisgenoten sporten, aangevuld met maximum 
2 niet-huisgenoten 

• je moet binnen een uur thuis kunnen geraken 
• publieke sport- en recreatiemogelijkheden voor kinderen tot en met 12 

jaar moeten maximaal gevrijwaard worden, mits toezicht mogelijk is. 


