
 

 
 

Impact maatregelen Vlaamse Regering op de organisatie van het voetbal in Vlaanderen 

 

Op dinsdag 27 oktober besliste de Vlaamse Regering enkele bijkomende maatregelen m.b.t. 

onder andere de sportsector. In het kort besliste de Vlaamse Regering het volgende:   

• Geen sportbeperkingen voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 en jonger).  

• Georganiseerd sporten (in clubs, trainingen, wedstrijden…) is verboden voor 13 jaar en ouder.  

• Sporten kan enkel outdoor in niet-georganiseerd verband voor personen van 13 jaar en ouder.  

o met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in 

deze context mag je sporten zonder afstand te houden 

o of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m 

 

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste in zitting van 28-10-2020 m.b.t. het jeugdvoetbal 

U6 t.e.m. U13 (indoor en outdoor) het volgende: 

• Trainingen en vriendschappelijke wedstrijden in eigen regio kunnen blijven doorgaan.  

• De officiële wedstrijden worden net zoals alle andere competities (U14 t.e.m. seniores) 

stilgelegd.  

 

We geven op deze manier onze clubs de kans om trainingen en vriendschappelijke wedstrijden 

in eigen regio voor hun 5- tot en met 12-jarigen te organiseren. Deze sportactiviteiten kunnen 

zoals beslist door de Vlaamse Regering in een coronaveilig kader worden georganiseerd. 

Hierdoor kunnen deze jonge spelers en speelsters zich verder, in een veilige en plezierige 

voetbalomgeving, ontwikkelen wat in deze moeilijke coronatijden voor het mentaal welzijn van 

deze kinderen van cruciaal belang is.  

 

Dit zorgt voor onderstaand bijgewerkt schema dat geldt vanaf 29-10-2020:  

 
 

De beslissingen inzake de heropstart seniorenvoetbal zullen wij vrijdag communiceren.  

 

Alvast bedankt voor uw begrip en blijf gezond. 

 

Marc Van Craen, voorzitter  Benny Mazur, Secretaris-generaal 

 

Situatie vanaf 29-10-2020

VELDVOETBAL Kleedkamergebruik Trainen

Vriendschappelijke 

wedstrijden tegen ploegen 

uit de buurt Competitiewedstrijden Kantine open

U6 t.e.m. U13* NEE JA

JA, voor de clubs die 

wensen te spelen NEE NEE

U14 en ouder** NEE NEE NEE NEE NEE

MINIVOETBAL / FUTSAL

U6 t.e.m. U13* NEE JA

JA, voor de clubs die 

wensen te spelen NEE NEE

U14 en ouder** NEE NEE NEE NEE NEE

G-VOETBAL OUTDOOR NEE Afhankelijk van leeftijden Afhankelijk van leeftijden NEE NEE

* geboren in 2008 of later

**geboren voor 2008


