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UPDATE 
 
Na de beslissingen van de Veiligheidsraad op maandag 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 dinsdag 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 seniores (vrouwen en mannen) mogen geen officiële (beker)wedstrijden of vriendenwedstrijden 
gespeeld worden in het veldvoetbal, futsal en minivoetbal. Ook oefenwedstrijden in Wallonië of het buitenland 
zijn niet toegestaan. 
¿ De provinciale bekers (met startdatum op 2 augustus of 9 augustus) worden voor het seizoen 2020-2021 
definitief geannuleerd. 
¿ Na overleg met de KBVB, worden de eerste 5 speeldagen van de bekercompetitie bij de mannen (Croky-
cup) tot nader order uitgesteld. Bij de vrouwen worden de eerste 3 speeldagen uitgesteld. 
¿ Jeugdteams kunnen tot en met de U17 wel nog vriendschappelijke wedstrijden spelen (zowel in het 
veldvoetbal, futsal als minivoetbal). Opgelet: in de provincie Antwerpen mogen ook jeugdteams geen 
oefenwedstrijden spelen. Er mag 1 ouder per speler de oefenwedstrijd bijwonen. De voorzorgsmaatregelen en 
uitgeschreven protocollen moeten evenwel ten allen tijde toegepast worden. Oefenwedstrijden voor de 
categorieën U19, U20 of U21 zijn niet toegelaten. 
¿ Tornooien (seniores en jeugd) mogen niet georganiseerd worden. 
¿ Trainingen blijven mogelijk voor alle categorieën. Bij jeugdtrainingen mag 1 ouder per speler de training 
bijwonen. 
In de provincie Antwerpen kan er enkel getraind worden zonder contact (ook voor jeugdploegen). In die 
provincie zijn trainingen vanaf 18 jaar bovendien enkel toegestaan in groepjes van maximum 10 personen, 
eveneens zonder contact. 
Bovenstaande maatregelen gelden voor clubs die met teams deelnemen aan een competitie waar de organisatie 
volledig in handen van Voetbal Vlaanderen ligt.  
Teams die aantreden in reeksen waar de organisatie waargenomen wordt door de Pro League of de KBVB kunnen 
wel nog oefenwedstrijden inplannen tegen teams die in gelijkaardige reeksen aantreden. Concreet gaat dit in het 
veldvoetbal hier om teams die uitkomen in  de volgende competities : Jupiler Pro League (mannen), 
Kampioenschap 1B (mannen), U21 en U18 Pro League (mannen), 1ste nationale en beloften 1ste nationale 
(mannen), Super League (vrouwen) en 1e en 2e nationale (vrouwen). 
 
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 seniores (vrouwen en mannen) zal in een latere fase een beslissing 
genomen worden. Hierbij zal Voetbal Vlaanderen rekening houden met de evolutie van het coronavirus en 
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hieraan gekoppelde eventuele bijkomende beslissingen vanwege de overheden. We willen de clubs zowel bij de 
praktische als sporttechnische voorbereiding(en) van de competitiestart zeker voldoende tijd gunnen. 
 
Laatste update: 01/08/2020 ¿ 11u00 
 
Hou het veilig! 
Voetbal Vlaanderen


