
Veiligheidsrichtlijnen stedelijke Brugse sportcentra 

Om iedereen een veilig sportmoment te kunnen aanbieden, vragen we uitdrukkelijk om deze richtlijnen nauwgezet 

op te volgen en te communiceren met alle sporters, trainers, begeleiders, ouders en bezoekers van jouw club of 

organisatie. 

Algemene hygiëne: 

• Respecteer de social distancing: hou minstens 1,5 meter  afstand. 

• In de sportcentra is een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar. Je houdt het mondmasker aan in de 

gemeenschappelijke delen zoals gangen, inkom, balie, toiletten, …. In de kleedkamers en tijdens het 

sporten kan je het mondmasker afzetten.   

Trainers en begeleiders staan in voor het naleven van deze richtlijn en houden er zichzelf ook aan. Enkel 

tijdens het lesgeven op de sportvloer kan het mondmasker afgezet worden.   

• Handen ontsmet je bij het betreden en verlaten van het gebouw. 

• Blijf thuis als je zelf (of een huisgenoot) symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen (vb. grieperig 

gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid). Ga pas weer sporten als 

het mag van je arts. 

• Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. 

Algemeen sport: 

• Alle sportwedstrijden zijn terug mogelijk.  

• Er mogen maximum 50 personen per veld sporten. Contact is toegelaten, indien de hygiëneregels en de 

sportspecifieke veiligheidsprotocollen gevolgd worden.  

• Er mogen bij wedstrijden binnen maximaal 200 toeschouwers aanwezig zijn en bij wedstrijden buiten 

maximaal 400 toeschouwers. Binnen moeten de toeschouwers een mondmasker dragen.  De 

verenigingen staan in voor het ontsmetten van de tribunes (en toegangsdeuren tot de tribunes) bij 

wisseling van supporters.   

Registreren: 

• De sportdienst registreert elk gebruik in een stedelijk sportcentra. 

• Elke gebruiker heeft registratieplicht en houdt zelf de aanwezigen op een sportmoment bij gedurende 14 

kalenderdagen. Na 14 kalenderdagen worden alle gegevens vernietigd. De contactgegevens mogen enkel 

worden gebruikt ifv de strijd tegen COVID-19. 

• Elke persoon die niet gereserveerd heeft of niet tot een groep hoort die gereserveerd heeft, moet zich 

registreren in de sporthal, waar een registratieformulier klaar ligt.  

Gebruik accommodatie en toestellen: 

• Kleedkamers, douches en toiletten kunnen gebruikt worden. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk 

thuis te douchen. Clubs zijn verantwoordelijk om de gebruikte ruimtes (kleedkamers, douches en 

toiletten) te ontsmetten. Het nodige materiaal hiervoor wordt door de sportdienst voorzien. 

• Clubs die gaan sporten in het VTI, KTA of Sint-Lodewijkscollege kunnen ontsmettingsproduct afhalen in 

sporthal Koude Keuken. Het gaat om ontsmettingsmiddel op basis van chloor om materiaal te 

ontsmetten. Voor gebruik dient het verdund te worden (20ml op 1l water). 

• Er kan gebruikt gemaakt worden van het aanwezige sportmateriaal. Clubs zijn verantwoordelijk om het 

gebruikte materiaal voor gebruik te ontsmetten. Het nodige materiaal wordt door de sportdienst 

voorzien. 

Matsportenzalen specifiek 

• Omwille van de droogtijd van de matten is het niet realistisch om deze na elk gebruik te ontsmetten. 

Daarom vragen wij aan alle gebruikers van deze zalen om hier extra te focussen op de algemene hygiëne. 

Ontsmet regelmatig je handen, gebruik -indien mogelijk- een matje, … . Sport zoveel mogelijk met de 

deuren open.  

Bij vragen of opmerkingen contacteer de toezichter ter plaatse of de sportdienst (sportdienst@brugge.be). 
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