
 

 
 

Coronaprotocol Voetbal Vlaanderen 

 

Onderstaand protocol geldt voor alle competities georganiseerd door Voetbal Vlaanderen voor 

het seizoen 2020 - 2021. We baseren ons op de leidraad sport en corona (code geel) van 

Sport Vlaanderen.  

 

Een speler / speelster, trainer, bestuurder, scheidsrechter,… wordt helaas getroffen door covid-

19 of moet in quarantaine verblijven. Wat zijn de gevolgen voor de competitie en welke 

stappen dient een club of individu te ondernemen?   

 

1. Gevolgen competitie  

 

• Contact met de huisarts / contact tracing wijst uit welke personen 

(spelers/speelsters/staff…) een test dienen af te nemen en/of in quarantaine moeten 

worden geplaatst. Deze testen worden volledig terugbetaald door het RIZIV.  

• Besmette spelers / speelsters opstellen is strikt verboden. Zij worden beschouwd als 

niet gekwalificeerd om deel te nemen aan de wedstrijd.  

 

• Veldvoetbal: bij 5 of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van 

besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van 

de club worden uitgesteld. Dit uitstel geldt eveneens voor besmetting/quarantaine van 

de eerste keeper en tegelijkertijd de reservekeeper. Uitstel dient aangevraagd te 

worden per wedstrijd. Verwittig zo snel mogelijk uw verantwoordelijk 

competitiesecretariaat. (zie contact onderaan).  

Bij futsal en minivoetbal geldt de identieke regel vanaf 3 spelers of meer.  

 

• Tot 48u voor de aanvang van de wedstrijd kan u om uitstel verzoeken bij het 

verantwoordelijk competitiesecretariaat. Dit vereist de nodige documenten als bewijs 

(doktersbriefjes, testresultaten, communicatie contact tracing,…). Na ontvangst van deze 

documenten wordt de wedstrijd uitgesteld. Wij garanderen uw privacy.  

• Bij latere vaststellingen (korter dan 48u voor de aanvang van de wedstijd) dien je het 

verantwoordelijk competitiesecretariaat te verwittigen. Daarnaast dien je de GC van de 

tegenstander telefonisch en per mail te contacteren dat de wedstrijd niet kan 

doorgaan. Binnen de 24u dient u de vereiste documenten als bewijs aan te leveren 

aan het verantwoordelijk competitiesecretariaat. Indien deze bewijzen niet worden 

bezorgd zal het dossier door het bevoegde comité worden behandeld. 

 

• Een scheidsrechter die positief test of in quarantaine moet verwittigt z.s.m. het 

verantwoordelijk competitiesecretariaat en het betrokken bureau arbitrage. 

• We rekenen op ieders verantwoordelijkheid. Kom niet naar een training of wedstrijd 

wanneer dit onverantwoord is voor de gezondheidssituatie van anderen. Ook bij 

(lichte) symptomen blijf je thuis.  

 

https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf


 
 
 

2. Welke stappen dien je als club te ondernemen? 

 

Stap 1: Schat het risico in 

• Is de besmette persoon op een training of wedstrijd geweest onder 

verantwoordelijkheid van jouw club binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin 

van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen is 

dat 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)? 

o Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw 

organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing 

o Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen. 

• Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, 

zoals je kan terugvinden in de gedragscode voor de sporter, gevolgd? 

o Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw 

organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing 

o Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen. 

 

Stap 2: Contactpersonen 

• Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen. 

• Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn 

personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval. 

• Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing 

Team.  

 

Stap 3: Communicatie 

• Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel 

communiceer je niet over de identiteit van de besmette persoon en respecteer je 

zijn/haar privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar 

ok is. 

• Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette 

persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te 

informeren. Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat. 

• Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen 

van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te 

bezorgen met betrekking tot contactonderzoek: Op die manier is men ook beter 

voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van contactonderzoek. 

• Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen. 

• U wil een wedstrijd uitstellen aangezien er minstens 3 (futsal en minivoetbal) of 

minstens 5 (veldvoetbal) spelers niet kunnen aantreden door covid? Neem contact op 

met het verantwoordelijke competitiesecretariaat (zie contact onderaan).  

  

https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_juli-2020.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_juli-2020.pdf


 
 
 

 

3. Hoe verloopt het contactonderzoek: van huisarts tot contact 

 

Thuis blijven bij ziekte en de dokter bellen! 

• Heb je klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts? 

Dan kun je besmet zijn met het virus. 

• Blijf meteen thuis zodat je geen contact meer hebt met andere mensen: isoleer jezelf. 

Wat moet je doen qua in isolatie? Isolatie wordt heel eenvoudig uitgelegd op de 

website van Wablieft? 

• Bel je huisarts. Je huisarts geeft je advies en zegt je of en waar je getest kunt worden. 

• Je huisarts brengt de bevoegde instanties op de hoogte zodat contactopvolging snel 

kan starten. 

• Maak een lijstje van de mensen met wie je contact hebt gehad vanaf 2 dagen voor je 

symptomen vertoonde tot het moment dat je jezelf isoleerde. Noteer naast hun naam 

ook hun telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. Gebruik dit formulier 

om uw contacten op te lijsten. De GC van de club kan zeker helpen met aanreiken 

van de nodige gegevens.  

 

Contactopvolging: je wordt gebeld of krijgt een huisbezoek 

• Zegt je test of je dokter dat je COVID-19 hebt? De contactopvolging start. 

• Een medewerker van de overheid belt je op. Als het niet past, spreek je een ander 

moment af. 

• De medewerker stelt je een aantal vragen om een lijstje te maken met wie je contact 

gehad hebt. Je kunt zelf ook vragen stellen. 

• Voor elk contact wordt ook gevraagd hoe lang en van hoe dichtbij dat contact was om 

het risico voor die contactpersoon in te schatten. 

• Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de 

medewerker. Zo kunnen we verdere besmettingen beperken. 

 

Je contactpersonen krijgen advies 

• We bellen (of bezoeken) de mensen die met een besmette persoon in contact zijn 

gekomen. Ze krijgen advies wat ze moeten doen om geen andere mensen ziek te 

maken. We vertellen hen niet wie de besmette persoon is. Contactpersonen met een 

hoger risico worden meteen getest. 

  

Vragen over contactopvolging? 

• via het algemene infonummer voor COVID-19: 0800 14 689 

• info-coronavirus@health.fgov.be 

 

 

  

https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal
https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal
https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXHXIsnbl9vUUfvGGep3?filename=Invulblad%20contacten%20NL.docx
https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXHXIsnbl9vUUfvGGep3?filename=Invulblad%20contacten%20NL.docx
https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactpersonen-en-reizigers
https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactpersonen-en-reizigers


 
 
 

4. Wat moet ik weten over contact tracing? 

 

Via de deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek: 

 

Bij contactonderzoek zal iemand die werkt in opdracht van de overheid je opbellen. In 

Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de 

Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie. 

 

Let hierbij zeker op het nummer. Dit is altijd via dit specifieke telefoonnummer 02 214 19 19 of 

8811 in het geval van een sms. Deze info is belangrijk om de echte telefoons van deze van 

mogelijke fraudeurs te onderscheiden. 

 

5. Specificatie 12-jarigen  

 

In de leidraad sport en corona (code geel) spreekt men over 12+ en U12. In voetbal missen we 

hierdoor de specifieke categorie U13, oftewel de 12-jarigen. Gezien de U13 8 tegen 8 speelt op 

een half voetbaltrein is er geen probleem met de vereiste ruimte van 30 m² per speler.  

 

6. Contact 

 

Via onderstaande adressen kan u het verantwoordelijk competitiesecretariaat contacteren:  

 

• 2e en 3e afdeling Voetbal Vlaanderen: bart.huylebroeck@voetbalvlaanderen.be  

 

• Interprovinciaal jeugdvoetbal: bart.huylebroeck@voetbalvlaanderen.be 

 

• Provinciaal en recreatief veldvoetbal / provinciaal en interprovinciaal futsal 

o West-Vlaanderen: pc.foot.westvlaanderen@voetbalvlaanderen.be 

o Oost-Vlaanderen: pc.foot.oostvlaanderen@voetbalvlaanderen.be 

o Antwerpen: pc.foot.antwerpen@voetbalvlaanderen.be 

o Brabant Voetbal Vlaanderen: jurgen.de.bondt@voetbalvlaanderen.be 

o Limburg: carl.coopmans@voetbalvlaanderen.be 

 

• Minivoetbal: minivoetbal@voetbalvlaanderen.be  

 

7. Meer informatie  

 

Bij algemene vragen over corona verwijzen we graag naar onze coronapagina op onze 

website.   

Bij verdere vragen kan u contact opnemen met administratie@voetbalvlaanderen.be  

 

Sportieve groeten en blijf gezond 

Voetbal Vlaanderen 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek
mailto:bart.huylebroeck@voetbalvlaanderen.be
mailto:bart.huylebroeck@voetbalvlaanderen.be
mailto:pc.foot.westvlaanderen@voetbalvlaanderen.be
mailto:pc.foot.oostvlaanderen@voetbalvlaanderen.be
mailto:pc.foot.antwerpen@voetbalvlaanderen.be
mailto:jurgen.de.bondt@voetbalvlaanderen.be
mailto:carl.coopmans@voetbalvlaanderen.be
mailto:minivoetbal@voetbalvlaanderen.be
mailto:https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/voetballen-coronatijden
mailto:administratie@voetbalvlaanderen.be

