Voetballen in tijden van corona…
Laat ons het virus samen verslaan!
Webinar
Versie 1 - 19-10-2020

Wat komt u te weten in dit webinar?
• Inleiding
• Secretaris-generaal – Benny Mazur
• Wie beslist wat over het voetbal in Vlaanderen?
• Corona en onze competities
• Wat zijn de belangrijke regels (vandaag)?
• Veelgestelde vragen
• Vlaamse Noodfondsen

Inleiding
Benny Mazur – Secretaris-generaal

Wie beslist wat over
het voetbal in Vlaanderen?

Besluitvorming
FEDERALE REGERING – NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD - OVERLEGCOMITE

Interactie en
voorstellen
→ Gebruik kleedkamer
scheidsrechters?
→ Gebruik
kleedkamers in
uitzonderlijke
omstandigheden?

Vlaams minister van Sport – Ben Weyts
Kabinet Sport
Sport Vlaanderen
Klankbordgroep sportsector (VSF, ISB, Gezond Sporten Vlaanderen, Vereniging
voor Sport- en Keuringsartsen, de Fitness Organisatie en Sport Vlaanderen)

VOETBAL
VLAANDEREN

CRISISCEL KBVB

LET OP:
Burgemeesters en
gouverneurs
kunnen nog steeds
lokaal strenger zijn.
We hopen op een
rechtlijnig beleid in
heel Vlaanderen…

Op advies sportkeuringsartsen → blijf
sporten in openlucht. Kans op besmetting
zéér klein.

Code Oranje in de Sport sinds 14-10-20

Kleurencodes in de sport – code oranje

Competitiewedstrijden outdoor blijven mogelijk
Wedstrijden indoor (Futsal + minivoetbal) enkel
t.e.m. U13.

Leidraad sport en corona
https://www.sport.vlaanderen/me
dia/14977/leidraadcodeoranje.pdf

Waar vind ik mijn informatie?
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

Waar vind ik mijn informatie?
https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/voetballen-coronatijden

Corona en de competities

Competities Voetbal Vlaanderen
Voetbal Vlaanderen is verantwoordelijk voor de
organisatie van alle competities behalve:
→ 1a en 1b heren – profvoetbal
→ 1e nationale heren in gedeeld beheer met KBVB en ACFF
→ Superleague – D1 en D2 vrouwen
→ 1e en 2e nationale Futsal
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Aantal afgelaste wedstrijden t.e.m. 19-10-20
Aantal wedstrijden uitgesteld door covid of andere redenen
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→ Digitaal afgelasten = mogelijk.
→ Nog steeds 86% van de geplande
(jeugd)wedstrijden werden gespeeld!

Bestuur Voetbal Vlaanderen 13-10-20
• Competitie stijgen en dalen voor onbepaalde tijd onderbroken:
we hopen z.s.m. duidelijkheid te scheppen.

• Competitie U19, U21, reserven, recreanten onderbroken
• Competitie U6 t.e.m. U17 toegelaten. Het is belangrijk dat onze
kinderen blijven sporten.
• Vriendschappelijke wedstrijden toegelaten voor alle categorieën
met het oog op een mogelijk snelle hervatting van de
competities.

Competities Voetbal Vlaanderen vanaf vandaag 19-10-20

VELDVOETBAL
U6 t.e.m. U17
U19 , U21 en senioren
MINIVOETBAL / FUTSAL
Tot en met U13*
U14 en ouder**
G-VOETBAL OUTDOOR

Kleedkamergebruik Trainen
NEE
JA
NEE
JA
NEE
NEE
NEE

Vriendschappelijke
wedstrijden tegen
ploegen uit de buurt
JA
JA

JA, met contact
JA
JA, zonder contact NEE
JA
JA

Competitiewedstrijden Kantine open
JA
NEE
NEE
NEE
JA
NEE
NEE

* U12 werd gewijzigd in U13 vermits in de leidraad code oranje gesproken wordt t.e.m. 12 jaar.
**U13 werd gewijzigd in U14 vermits in de leidraad code oranje gesproken wordt over 12+.

NEE
NEE
NEE

Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen
• Je kan wedstrijden uitstellen wanneer je geconfronteerd wordt met corona in je club.
• Veldvoetbal: minstens 5 spelers positief of in quarantaine vooraleer men kan uitstellen.
• Voor de huidige jeugdwedstrijden passen we dit flexibel toe.
• Futsal en minivoetbal: minstens 3 spelers.
• Dit is tot 08-11-20 voorlopig niet aan de orde.
• Aan te vragen bij verantwoordelijk competitiesecretariaat – zie volgende slide

• Attesten vereist – eerlijke competitie garanderen
• Fout gebruik leidt tot minnelijke schikking – behandeling in bevoegd comité
• Lees het volledige protocol via deze link!

Uitstellen wegens corona of quarantaine

UITSTELLEN
WEGENS CORONA
/ QUARANTAINE

Verantwoordelijke competitiesecretariaten

Algemene regels 2020 - 2021 bij stopzetten of vervroegd afbreken van
de kampioenschappen met stijgen en dalen, georganiseerd door Voetbal
Vlaanderen

• Vorig seizoen werden we verrast door covid19.
• De competities werden stopgezet en stijgers en dalers werden
op basis van huidige rangschikking aangeduid.
• Dit seizoen zijn de regels duidelijk. Deze algemene regels
werden goedgekeurd door het Bestuur (09/06/2020), de
Vlaamse Studiecommissie (13/06/2020) en de Algemene
Vergadering van Voetbal Vlaanderen (15/06/2020).
• Lees het volledig document via deze link!
• Mogelijk komen er nog extra-verduidelijkingen / aanvullingen

Algemene regels 2020 - 2021 bij stopzetten of vervroegd afbreken van
de kampioenschappen met stijgen en dalen, georganiseerd door Voetbal
Vlaanderen

• In een notendop:
• Indien men na stopzetting opnieuw kan hervatten blijft
oorspronkelijke volgorde speeldagen behouden. Dit is niet zo bij
het minivoetbal en futsal.
• Uitgestelde wedstrijden worden zo snel als mogelijk opnieuw
gespeeld.
• Competities stopgezet nadat de meerderheid (helft +1) van de
clubs meer als 50% van wedstrijden gespeeld heeft: klassement
wordt gebruikt om stijger en dalers aan te duiden.
• Competities stopgezet voordat de meerderheid (helft +1) van de
clubs meer als 50% van wedstrijden gespeeld heeft: geen stijgers
en dalers – volgend seizoen starten met zelfde deelnemers.

Veelgestelde vragen
Waarom wel competitie U6 t.e.m. U17 en geen U19 en U21?
De lijn is momenteel getrokken bij de 16-jarigen. De spelers t.e.m. U17
zitten in het middelbaarschoolsysteem waardoor zij hoe dan ook
specifieke contacten hebben. De U19 en U21 zijn vaak studenten
hoger onderwijs of beroepsmatig actief. Het is reeds aangetoond dat
jonge jongeren het virus minder overdragen aan elkaar. +16-jarigen
worden in deze vaak beschouwd als volwassenen en daar wordt bij
de coronamaatregelen rekening mee gehouden.
Na debat besliste het Bestuur van Voetbal Vlaanderen enkel U6 t.e.m. U17 toe te laten.
U19, U21, reserven, recreanten, eerste ploegen kunnen voorlopig enkel vriendschappelijk spelen.

Veelgestelde vragen
Waarom wel vriendschappelijke wedstrijden in eigen regio en geen competitie?
→ De essentie van het probleem is het verbod op gebruik van kleedkamers. Bij
competitiewedstrijden zijn de afstanden vaak groter waardoor verplaatsing naar huis, in
bezwete toestand, niet opportuun is.

→ Daarnaast spelen slechte weersomstandigheden een extra rol. Bij een echte regen- of
modderwedstrijd is het niet gunstig voor de gezondheid om nadien in deze toestand ver naar
huis te rijden.
→ Aanvullend is ook het tactisch aspect bij een vriendschappelijke wedstrijd minder groot
waardoor een bespreking voor de wedstrijd en tijdens de rust van minder groot belang is.
→ Vriendschappelijke wedstrijden toegelaten voor alle categorieën met het oog op een mogelijk
snelle hervatting van de competities.

Belangrijkste regels en richtlijnen
voor onze clubs

Risicobeheersing
ACTIVITEIT

KLEIN OF GROOT RISICO

Carpoolen naar een wedstrijd

GROOT RISICO – in een auto is het moeilijk voldoende afstand te
houden – dit wordt afgeraden.

Trainen en wedstrijden spelen

RISICO te verwaarlozen in buitenlucht. Duels beperkt + zeer korte
duur.

Douchen en omkleden

VERBODEN IN CODE ORANJE – GROOT RISICO

Kantine

VERBODEN VANAF MAANDAG 19-10-20 – GROOT RISICO

Tactische bespreking in kleedkamer

VERBODEN IN CODE ORANJE – GROOT RISICO

Contact langer dan 15 minuten met GROOT RISICO – vermijd deze situaties!
1 persoon op minder als 1,5M

Voetballen kan nu in de meest veilige omstandigheden aangezien de
risicofactoren (kleedkamers en kantine) weg zijn.

Kleedkamers en douches

Gebruik
kleedkamers en
douches

Voor een
wedstrijd of
training?

Tijdens de rust? Na een
wedstrijd of
training?

Na een wedstrijd of
Bij noodgevallen
training met extreem
regenweer of
modder?

Neen verboden

Neen verboden

Ja – in uitzonderlijke
situaties kan dit.

Neen verboden

Ja – “nood breekt
wet”. Gebruik het
gezond verstand.

Kleedkamers en douches
• In code oranje zijn kleedkamers en douches als algemene regel niet toegankelijk. Enkel in
uitzonderlijke gevallen en als de hygiënische en gezondheidsredenen dit noodzakelijk maken
kunnen kleedkamers NA de sportactiviteit beperkt opengesteld worden, bijvoorbeeld om de
wedstrijdkledij te veranderen bij koud regenweer/modder, …
• Toepassingsgericht omschrijft men dit als volgt:
• De sporter komt in sportoutfit naar de sportactiviteit;
• Communiceer per kleedkamer de maximale capaciteit op de deur aan de binnen- en de
buitenkant en/of bij de ingang van de accommodatie.
• Bepaal de aangepaste capaciteit van de kleedkamer op basis van de social distance
regels. Tip: Meet de beschikbare lopende meters van de banken / stoelen / wand die
voorzien zijn om zich om te kleden in de kleedkamer en deel dit door 2.
• Aanduidingen op de zitbanken of de grond kunnen sporters ook een idee geven waar ze
best gaan zitten / staan.
• Zorg voor een reinigingsschema dat voorziet in frequente reinigingen van de kleedkamers en
douches met water en zeep of ontsmettingsmiddelen. Communiceer duidelijk over dit
reinigingsschema naar gebruikers

Uitstellen wegens slechte weersomstandigheden
VOETBAL
VLAANDEREN KAN
UITSTELLEN

CLUBS KUNNEN
INDIVIDUEEL
UITSTELLEN (502 x
gebruikt in W7)

Eten en drinken
• De kantines volgen strikt de horecaregels op →
https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden/

• De kantines zijn, net zoals de cafés en restaurants,
gesloten t.e.m. 19-11-20.
• Er volgt een evaluatie na 2 weken.

Alternatieve manieren om inkomsten te vergaren
• Take-away-eetfestijn
• We merken bij sommige clubs grote successen en zelf meer
inkomsten dan bij een traditioneel eetfestijn op de club.
• Online tombola
• Online verkoop van snoep, chocolade, wijn,…
• Community aanspreken – eventueel de (jong)volwassenen
inschakelen?
• Oudere vrijwilligers zijn kwetsbare groep. Probeer jongere
spelers in te schakelen.

Supporters
• Vandaag: max 200 indoor – 400 outdoor.
• Afwijking mogelijk via CIRM – Burgemeester – minister
• Nieuwe regeling op komst gelinkt aan coronabarometer:
we communiceren van zodra we zelf iets meer weten!
Registratieplicht elke toeschouwer (Google form –
Microsoft form – registratietentje aan de inkom,…)
• Dragen van mondmasker is verplicht.
• Hou 1,5 meter afstand van elkaar!

Wat als iemand besmet raakt in mijn club?
• Dient heel de club nu een test af te leggen of in
quarantaine te gaan?
• Neen. Bepaal de hoog-risico contacten volgens
volgende regel: Wie was er een langere tijd (meer
dan 15 minuten) en van dichtbij (binnen aan afstand
van 1,5 meter) in contact met deze persoon?

• Het is niet de bevoegdheid van Voetbal Vlaanderen
of onze clubs om personen in quarantaine te zetten.
Dat is voorbehouden aan de huisartsen en de
contact tracing.

Wat als iemand besmet raakt in mijn club?
De hoog-risico contacten volgen
deze stappen!

Wat als iemand van mijn club ziekteverschijnselen vertoont?

Wees creatief…
in moeilijke
tijden!

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen?
• Link: https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/voetballen-coronatijden

Veelgestelde vragen?
• De meeste vragen kunnen beantwoord worden met het gebruik
van gezond verstand.
• Heel vaak zijn ook meerdere antwoorden juist. We proberen
hier enkele richtlijnen mee te geven.

Veelgestelde vragen?
• Hoe moeten we de scheidsrechter betalen?
• Bij de betaling van de vergoeding en verplaatsingskosten wordt gevraagd dit in een
open omslag te laten overhandigen om directe aanrakingen met cash geld te
vermijden.
• Zijn de kleedkamers open voor de scheidsrechters?
• Neen. Voetbal Vlaanderen vroeg hiervoor een uitzondering maar heeft ze niet
verkregen. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan men toegang geven.
• Mogen spelers zich omkleden bij een vriendschappelijke match in de kleedkamer ?
• Neen – dit mag niet. De kleedkamers blijven gesloten.
• Mogen sporttassen in de kleedkamer worden gezet zonder daar om te kleden?
• Neen. De kleedkamers zijn gesloten. Je kan dit best buiten onder een permanent of
tijdelijk afdak verzamelen.
• Hoe moet het met de wedstrijdkledij?
• Eventueel meegeven bij de laatste training, iedereen zijn persoonlijk truitje? Doe
steeds een dikke jas en/of thermisch ondergoed aan.

Veelgestelde vragen?
• Je kan oefenwedstrijden spelen in eigen regio. Hoe ver is dat?
• Je beperkt de verplaatsing zo goed als mogelijk. Spelen in je
eigen dorp / stad is het beste. Probeer de reistijd tot minder als 15
minuten te beperken.
• Mogen de kleedkamers open tijdens de rust?
• Neen. De rust kan best beperkt worden in tijd zodat de spelers
niet lang hoeven te wachten.
• Waar moet een speler naartoe wanneer hij een rode kaart krijgt?
Normaal naar de kleedkamer, maar hoe zit dat nu?
• Praktisch aanpakken – verlaten van de neutrale zone.
Plaatsnemen in het publiek of langs de zijlijn (achter de boarding
of draad)? Het spreekt voor zich dat de speler zich in deze
specifieke situatie correct gedraagt.

Veelgestelde vragen?
• Krijgt de scheidsrechter nog toegang tot de PC en printer?
• Ja, dit kan nog steeds. Dit is essentieel voor het verloop van de
wedstrijd. Indien de scheidsrechter dit zelf niet wil kan hij of zij het
wedstrijdblad ook raadplegen van op zijn of haar smartphone. Het
afwerken van het wedstrijdblad kan de scheidsrechter ook thuis doen.
• Mag de gang van de kleedkamer open om bv. drinkbussen te laten vullen
door de ploegverantwoordelijke?
• We raden aan dat iedere speler zijn eigen gevulde drinkbus meebrengt
naar de training / wedstrijd.
• Kantine is gesloten. Mag men bij de wedstrijden van de jeugd, buiten in
de OPEN lucht, drank verkopen?
• Neen, dit kan niet.
• Mogen de toiletten open?
• Ja, dit kan. Probeer deze zo correct mogelijk te ontsmetten.

Veelgestelde vragen?
• Mag er nog vergaderd worden met meer dan 10 personen?
• Organiseer dergelijke vergaderingen digitaal.
• Wat is de impact van het coronavirus op het spuwen op het veld? En wat is de straf bij
spuwen naar een tegenstander? Is deze hoger nu er risico op besmetting is?
• Dit wordt strenger bestraft – impact via gewijzigde indicatieve tabel.
• Welke attesten kunnen aan Voetbal Vlaanderen worden voorgelegd om een wedstrijd
omwille van corona-redenen uit te stellen?
• Communicaties van de contact tracing diensten en / of doktersbriefjes. Voor de huidige
jeugdwedstrijden passen we dit flexibel toe.

• Kan ik nog naar mijn kleinkinderen hun wedstrijd gaan kijken?

• Ja dit kan vandaag nog. Mogelijk gaat de aankomende sportbarometer andere nuances
leggen.
• Mogen indoor voetbalkampen doorgaan?
• Dit is afhankelijk van de leeftijd. T.e.m. U13 kan men dit indoor organiseren. Uiteraard
moet men alle onderliggende regels volgen. Geen kleedkamer, maximaal 20 kinderen,…

Vlaamse Noodfondsen

Ondersteuning via VLAIO

Vlaams Noodfonds - context
DEEL 1: 87,3 miljoen euro steun aan o.a. sportcultuur- en jeugdverenigingen via de lokale
besturen. Lokale Besturen kiezen zelf hoe ze
deze middelen besteden.
Klop aan bij jouw lokaal bestuur.

Vlaams Noodfonds - context
DEEL 2: Rechtstreekse steun aan de
sportfederaties en haar clubs. Voor Voetbal
Vlaanderen is dat €585.416,76

Vlaams Noodfonds – voorwaarden Sport Vlaanderen

• Voetbal Vlaanderen ontvangt van Sport Vlaanderen
€585.416,76. Te besteden via volgende
voorwaarden
• Maximaal 40% → opvangen nettoverliezen
federatie. Denk bv. aan kwijtschelding
bondsbijdragen t.w.v. 1,3 miljoen euro.
• Minimaal 60% → rechtstreeks uitdelen aan
clubs of heropstartprojecten rond jeugd / gwerking.

Vlaams noodfonds – keuze Voetbal Vlaanderen
• Voetbal Vlaanderen kiest ervoor om 100% van het Vlaams
noodfonds rechtstreeks uit te delen aan haar clubs.

• Dit wil zeggen dat er 585.416,75 euro wordt verdeeld aan
onze clubs via onderstaande parameters. Wordt normaliter
in 2020 nog via rekening courant aan onze clubs
verdeeld.
• Per ingeschreven jeugdteam:
€45
• aanwezigheid G-werking:
€200
• Per ingeschreven meisje -18:
€6,15

Bedragen

Gemiddeld bedrag per club
Club met hoogste bedrag

€631,53
€2.827

Aantal clubs die iets krijgen

927

Aantal clubs minimum €45

902

Aantal clubs minimum €400

635

Aantal clubs minimum €1000

164

Keep it safe!
Samen kunnen we het virus verslaan!

