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Betreft: coronalockdown - exitstrategie Fase 1a - heropstart sportsector

Beste provinciale verantwoordelijke
Beste clubbestuurder
Beste PFV-lid
Op vrijdag 24 april communiceerde de Nationale Veiligheidsraad over de exitstrategie uit de coronacrisis. De
volledige strategie is terug te vinden onder het menu ‘nieuws’ op de website belgium.be.
In de eerste fase, fase 1a, dat van kracht is vanaf 4 mei wordt ook een gedeeltelijke heropstart van de sportsector
ingepland, waardoor het onder strikte voorwaarden opnieuw mogelijk is om een balletje te gooien.
De opgelegde voorwaarden door de overheid en de richtlijnen opgesteld door de Petanque Federatie
Vlaanderen om op een veilige manier onze sport opnieuw te beoefenen kan je hieronder terugvinden.
Opgelet, alle data in de exitstrategie zijn onderhevig aan verandering, afhankelijk van de gezondheidssituatie en
de evolutie van het virus.
Overheidsmaatregelen:
Uit het ministerieel besluit gepubliceerd op 30 april in het Belgisch Staatsblad
Algemeen
Indien er geen expliciete wijzigingen werden aangekondigd in de beslissingen van 24 april, blijven de eerder
geldende beperkingen van kracht.
Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons
bevinden. Regels als (zie affiche als bijlage):
-

het beperken van contacten tussen mensen
het respecteren van veilige afstanden
goede hygiënische reflexen, ook wel 'barrièregebaren' genoemd

Voor het dagelijks leven
Wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren zijn toegestaan, alleen
of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee,
steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon (MB art. 5).
De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke
contacten impliceren mogen geopend worden, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s
(MB art. 1 §5).
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PFV-richtlijnen
Naar aanleiding van fase 1a van de exitstrategie uit de coronalockdown heeft de Petanque Federatie
Vlaanderen, conform de overheidsmaatregelen en het ministerieel besluit van 30 april, enkele richtlijnen en
adviezen opgesteld. Om ieders veiligheid en gezondheid te waarborgen, raadt de Petanque Federatie
Vlaanderen iedereen, die onze geliefde petanquesport in deze tijden wenst te beoefenen, ten stelligste aan deze
richtlijnen te volgen.
Voor de speler
1. 1 tegen 1
2. Iedere speler ontsmet voor en na het gebruik zijn/haar materiaal.
3. Ontsmet voor en na het spelen je handen.
4. Iedere speler gebruikt enkel zijn/haar materiaal en raakt het materiaal van de andere niet aan.
5. Iedere speler gebruikt, wanneer hij aan de beurt is, zijn/haar eigen doelkogeltje.
6. Er wordt geen gebruik gemaakt van een werpcirkel. De speler die de mène start tekent met de voet een
cirkel op de ondergrond.
7. Beschikbare terreinen worden voor maximum 50% bezet. Tussen twee terreinen waarop wordt
gespeeld, wordt telkens een terrein vrij gelaten.
8. Meten gebeurt door maximum 1 persoon tegelijk; iedere speler gebruikt zijn eigen meter.
9. Scoreborden mogen niet worden gebruikt.
10. Te allen tijde wordt de afstand van 1,5 meter tussen elkaar gerespecteerd.
11. Iedere speler wordt aangeraden een mondmasker te dragen en de gebruiksmaatregelen hierrond te
respecteren.
12. Geen enkel lichamelijk contact is toegestaan.
13. Het is niet toegestaan om op (vast outdoor) zitmeubilair plaats te nemen.
14. Na het spelen ga je onmiddellijk naar huis.
15. Iedereen gebruikt zijn/haar gezond verstand om elkaars gezondheid te waarborgen.
Voor de clubs
- Clublokalen/kantines mogen niet geopend worden.
- Indien mogelijk de ‘vrije’ terreinen afbakenen.
- Indien er (vast outdoor) zitmeubilair aanwezig is, is het aan te raden deze te verwijderen of af te
bakenen.
- Indien scoreborden aanwezig zijn, dienen deze verwijderd te worden of afgedekt te worden.
- Indien de terreinen afgesloten zijn met een hek, poort, … is het aan te raden deze steeds open te laten
staan zodat niet iedereen dit met de handen moet aanraken om de terreinen te betreden.
- Als bijlage kan je een handig overzicht van de PFV-richtlijnen voor spelers terugvinden. Print enkele
exemplaren van de richtlijnen uit en hang deze uit aan de terreinen. Het document plastificeren of in
een plastic insteekmapje steken is aan te raden.
Het niet volgen van alle bovenstaande richtlijnen gebeurt op eigen risico. De Petanque Federatie Vlaanderen is
op geen enkel moment en in geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor inbreuken tegen deze
maatregelen.
Indien we met z’n allen deze richtlijnen strikt opvolgen zorgen we voor elkaar terwijl we ook opnieuw kunnen
genieten van onze geliefde sport. Dus… hou vol en play safe!
We rekenen op uw begrip en medewerking en zullen u verder op de hoogte houden in geval van nieuwe
maatregelen/beslissingen.
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