Aanpassing van de richtlijnen betreffende de heropstart van de georganiseerde
wandeltochten. (29/07/2020)
De basis blijft nog altijd ons bestaande protocol inzake de heropstart van de georganiseerde wandeltochten. Dit protocol
of draaiboek vind je ook op de homepagina van onze website. Wat is gewijzigd:
•

Punt 3 van het protocol inzake het deelnemersaantal bij recreatieve wandeltochten met inschrijving en
betaling. Hierbij is er vaak verwarring tussen de maximum norm van 200 toeschouwers outdoor en het maximum
aantal deelnemers. Bij onze wandelingen zijn er geen toeschouwers die de wandeling volgen, in tegenstelling tot
toeschouwers bij een voetbalmatch. In het wettelijk besluit is geen welbepaald maximum aantal deelnemers
bepaald. Elke organisator moet wel vooraf een draaiboek opmaken en dit laten goedkeuren. De organisator moet
in dit draaiboek bepalen voor hoeveel deelnemers hij wil organiseren, uiteraard rekening houdend met de
bepalingen rond social distancing en andere veiligheidsvoorschriften. Hij moet ook met voorinschrijvingen werken
zodat dit aantal kan opgevolgd worden. Tijdens onze wandelingen is het afstand houden meestal wel
realiseerbaar. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan kan dit. Probleemzone’s zijn de start- en
aankomst zone en de cateringplaatsen. Daar is die afstand veel moeilijker te waarborgen en gelden de horeca
bepalingen. Om de risico's te beperken, verbieden we vanuit Wandelsport Vlaanderen vzw om bij de
wandeltochten tot eind september catering te voorzien op het parcours maar om met bevoorradingspakketten of
startpakketten te werken. Als maximum aantal deelnemers adviseren we voorlopig om dit op 200 à 300 te houden,
zeker zolang de besmettingscijfers niet terug dalen.

•

Wandeluurtjes of wandeltrainingen georganiseerd door een wandelclub blijven mogelijk volgens de bestaande
regelgeving. Het maximum aantal deelnemers blijft (wettelijk) op 50 personen. Omdat alle instanties de burgers en
de sportbeoefenaars oproepen om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken, adviseert Wandelsport
Vlaanderen vzw om dit aantal te beperken tot 20 personen, de 2 begeleiders inbegrepen. Wanneer dit aantal toch
overschreden wordt, dan is het onafgebroken dragen van een mondmasker verplicht. Ook voor kleine groepen is
het dragen van een mondmasker verplicht in de zones die door de lokale overheid als dusdanig zijn aangeduid en
op alle plaatsen waar de sociale afstand niet gerespecteerd kan worden.
De verantwoordelijke heeft een lijst met naam en telefoonnummer of mailadres van de deelnemers.

•

Informeer ook telkens bij de lokale overheid wat toegelaten is. Zij kunnen strengere regels opleggen.

•

Wandelclubs kunnen nog altijd in augustus en september permanente wandelomlopen aanbieden. Deze
permanente omlopen komen niet in aanmerking voor de WSVL Limited Edition spaaractie.
Deelnemers aan de permanente wandelomlopen kunnen met maximaal 10 verschillende personen hier aan
deelnemen en dienen ten alle tijd de maatregel rond social distancing te garanderen.

•

Vergeet nooit de basisregels: regelmatig je handen wassen; geen zoen of handdruk of knuffel geven; als je je ziek
voelt = blijf thuis en afstand houden.

Het protocol op de website wordt zo spoedig mogelijk aangepast.
In de provincie Antwerpen gelden strengere regels, we sommen deze op die betrekking hebben op het wandelen. Op de
website van de provincie Antwerpen vind je alle bepalingen terug.
•

Mondkapjes zijn verplicht voor ieder ouder dan 12 jaar op publiek domein en waar de afstand van 1,5m niet kan
gewaarborgd worden. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer
(thuis). Tijdens het wandelen zijn mondmaskers verplicht op drukke plaatsen. Moet je regelmatig andere
wandelaars passeren of kruisen, dan zet je een mondmasker op. Ben je alleen op stap in een bos of op landelijke
wegen, dan hoeft dit niet. Wees alert; beter een keer teveel je mondmasker opzetten, dan te weinig. Al beseffen
we dat wandelen met een mondkapje niet zo aangenaam en gemakkelijk is, je beschermt er jezelf en ook de
anderen mee.

•

Ploegsporten met meer dan 10 personen zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar. Het blijft onduidelijkheid of
de groepswandelingen of wandeluurtjes onder de noemer groepssport vallen. Onder het motto "beter voorkomen
dan genezen" adviseren we om deze grens van 10 personen te respecteren.

In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem,
Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en
Hemiksem, Rumst) zijn ook alle evenementen verboden de komende vier weken.

