
CORONAMAATREGELEN VERSTOREN DE OPSTART VAN HET NIEUWE SEIZOEN 20-21 ZOWEL IN HET 

RECREATIEF VELD- ALS ZAALVOETBAL. 

 

Na de beslissingen van de Veiligheidsraad op woensdag 27 juli bleef er voor de voetballiefhebber 

veel onduidelijkheid rond welke activiteiten al dan niet toegelaten zijn. Na advies bij diverse partijen 

maar vooral in het belang van de veiligheid van de actieve voetballer en voetballiefhebbers kwam het 

Bestuur van Voetbal Vlaanderen op donderdag 28 juli in spoedzitting bijeen. In deze vergadering 

werden volgende beslissingen genomen voor de periode van woensdag 29 juli tot en met dinsdag 25 

augustus: 

 Voor senioren (vrouwen en mannen) mogen geen officiële (beker)wedstrijden of 

vriendenwedstrijden gespeeld worden in het veldvoetbal, futsal en minivoetbal. 

 Jeugdteams kunnen, tot en met de U17, wel nog vriendschappelijke wedstrijden spelen 

(zowel in het veldvoetbal, futsal als minivoetbal). Er mag 1 ouder met mondmasker per 

speler de oefenwedstrijd bijwonen. De voorzorgsmaatregelen en uitgeschreven protocollen 

moeten evenwel ten allen tijde toegepast worden. Oefenwedstrijden voor de categorieën 

U21 zijn niet toegelaten. 

 Tornooien (senioren en jeugd) mogen niet georganiseerd worden. 

 Trainingen blijven mogelijk voor U17 en jonger in de provincie Antwerpen.                                               

Bij jeugdtrainingen mag 1 ouder met mondmasker per speler de training bijwonen.                                                                    

Trainingen zijn in de provincie Antwerpen zijn verboden voor senioren (heren en dames) en 

U21 tot en met 25/08/2020 

In elk geval moeten de beslissingen van de Veiligheidsraad, provinciale en lokale overheden 

gerespecteerd worden. Indien het spelen van wedstrijden en of het organiseren van trainingen in 

uw provincie, stad of gemeente verboden is, dan overtreft dit bovenstaande richtlijnen. 

Rond de opstart van de competitie bij de senioren (vrouwen en mannen) zal in een latere fase een 

beslissing genomen worden. We willen de clubs zowel bij de praktische als sporttechnische 

voorbereiding(en) voldoende tijd gunnen. 

Hou het gezond en respecteer de maatregelen. 

 

Gewest Recreatief Voetbal (indoor + outdoor) 

 


