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ADDENDUM 
REGLEMENT NATIONALE WINTERCOMPETITIE 2021/2022 

 
 
 
Op basis van de aangekondigde coronamaatregelen/-versoepelingen (geldig vanaf 1 oktober) werd 
onderhavig addendum opgemaakt met enkele noodzakelijke aanvullingen en verduidelijkingen die 
worden toegevoegd aan het bovenvermelde reglement en werden goedgekeurd door de 
verantwoordelijken van de BPF: 
 
 
 
Mondmaskers 

 
Het dragen van een mondmasker in een horeca inrichting, waar ook de cafetaria’s van sportclubs onder 
vallen, is niet langer verplicht. 
Je bent evenwel niet verplicht uw mondmasker af te zetten. 
 
 
Verplichting coronapas 

 
Vanaf 15 oktober wordt het voorleggen van een Covid Safe Ticket in Wallonië en Brussel verplicht voor 
sportactiviteiten. Mogelijks zullen later ook regio’s in Vlaanderen deze maatregel implementeren, maar 
door het ontbreken van een juridisch kader is het momenteel nog wachten op de juiste informatie. 
Van zodra meer details over (de toepassing van) deze nieuwe maatregel beschikbaar zijn, zal dit opnieuw 
gecommuniceerd worden. 
 
Onze clubs wordt aangeraden dit reeds duidelijk te communiceren naar hun leden. 
 
Meer informatie over het aanvragen van het Corona Safe Ticket is terug te vinden op www.covidsafe.be. 
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CO2-meter 

 
Naast de verplichting van een CO2-meter volgens de horecarichtlijnen, is het eveneens verplicht een 
CO2-meter te installeren in de sportruimte. 
 
Wat indien er geen CO2-meter aanwezig is op de terreinen en/of de kantine of deze niet werkzaam is?  

 Een ploeg heeft het recht om de wedstrijd niet aan te vatten op voorwaarde dat klachten 
hieromtrent gemeld worden voor aanvang van de wedstrijd aan beide ploegkapiteins, de 
betrokken verantwoordelijke van de wintercompetitie en de directeurs sport. 

 Indien voor aanvang van de wedstrijd geen oplossing wordt voorzien door de bezochte club 
worden zij bestraft met een forfaitscore (0 tegen 9, 0 tegen 117 punten en verlies van het 
wedstrijdpunt). 

 
Wat indien de CO2-meter een waarde bereikt van 900 ppm? 

 bijkomende beheersmaatregelen moeten genomen worden op basis van het ventilatieplan om 
de aanvoer van verse lucht te verhogen. 

 
Wat indien de CO2-meter een waarde bereikt van 1200 ppm? 

 de uitbater dient te voorzien in een erkend systeem voor de luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie 
dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. 

 Wanneer bovenstaand systeem niet aanwezig is, dient iedereen de ruimte te verlaten tot de 
waarde opnieuw onder 900 ppm is gezakt. De wedstrijd wordt vervolgens hervat rekening 
houdende met de genoteerde scores op het ogenblik van de onderbreking. 

 Het begin- en einduur van de onderbreking worden op het wedstrijdblad genoteerd. 
 
Wat indien de waarde na 30 minuten nog steeds niet onder de 900 ppm is gezakt? 

 De wedstrijd wordt gestaakt. 
 Alle bepalingen uit artikel 7 van het reglement van de nationale wintercompetitie 2021/2022 

zijn van kracht met uitzondering van de lengte van de wachttijd (30 minuten i.p.v. 1 uur). 
 
In geval van nood aan extra verluchtingsmaatregelen waarbij ramen en deuren moeten worden 
opengezet, vervallen de artikels uit het reglement van de nationale wintercompetitie met betrekking tot 
de temperatuur in de accommodatie en de (uniforme) kledij. 
 
 
Algemeen 

 
 Alle bepalingen opgenomen in onderhavig addendum en reglement van de wintercompetitie 

2021/2022 kunnen te allen tijde gewijzigd worden op basis van nieuwe overheidsbeslissingen. 
 Lokaal kunnen er nog steeds strengere restricties gelden wat betreft het gebruik van het 

mondmasker, aantal deelnemers, aantal toeschouwers, … neem daarom steeds contact op met 
het beleid van jouw stad of gemeente.  

 
In ieder geval rekenen we op ieders gezond verstand en gevoel van sportiviteit om met de nodige fair 
play en zin voor verantwoordelijkheid om te gaan met corona gerelateerde situaties die niet worden 
voorzien in onderhavig addendum en reglement van de nationale wintercompetitie 2021/2022, indien 
nodig mits tussenkomst van de betrokken directeur sport. 
 
Alain Garnier  
Directeur Sport PFV 
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