
 

 

 

 

SPORTPLEZIEREN… 
nieuwsbrief van de sportdienst voor sportende Duffelaars 

#SPORTIEFDUFFEL 

           JAARGANG 8, NR. 9 
 

 

IN DEZE NIEUWSBRIEF:  
CORONA  – ERKENNING- EN SUBSIDIEAANVRAGEN  

 

CORONA… LAAT JE EIGEN GEZONDHEID EN DIE VAN JE MEDEMENS DE DRIJFVEER ZIJN OM DE 
MAATREGELEN OP TE VOLGEN EN UIT TE DRAGEN: SPREEK EN MOEDIG ELKAAR AAN OM DE 

MAATREGELEN CONSEQUENT OP TE VOLGEN. IMMERS… EENDRACHT MAAKT MACHT       
 

  CORONA HELAAS… VERSTRENGINGEN FDERAAL EN EXTRA VERSTRENGINGEN VOOR DE PROVINCIE ANTWERPEN 
 

Jammer, maar corona is iets taais… Zoals jullie via de media hoorden, verstrengen we weer om virus weer klein te krijgen.  Hieronder een 
samenvatting van de federale en provinciale maatregelen m.b.t. sport: 
 
FEDERAAL: dus voor heel België – ook voor Duffel - gelden o.a. deze regels: 

- fitness- en welnesscentra zijn verplicht om per dag hun bezoekers/klanten te registreren: 

o naam en voornaam, adres, telefoon of email, tafelnummer of plaats en uur van aankomst noteren op een lijst; 

o deze lijsten moeten gedurende 4 weken veilig bewaard blijven en bij controle, direct overhandigd kunnen worden; 

o organisatoren van sportlessen en trainingen moeten eveneens per sessie/training hun deelnemers registreren. Voor de 

clubs die actief zijn in sporthal Rooienberg en de Zwem.Com worden registratielijsten voorzien.  Deze lijsten zullen ook 

bewaard blijven in het gebouw.  Het is aan de clubtrainer/lesgever om de gevraagde gegevens van de deelnemers te 

noteren. Personal coaches/trainers die outdoor trainingen geven, moeten hier ook rekening mee houden! 

o clubs/verenigingen die elders sporten (Pollepel, petanque, tennis, beachvolley, gymnastiek, klimmen,…) moeten zelf zo’n 

lijsten voorzien en bewaren.  Ze kunnen gebruik maken van het bijgevoegde model dat ook in sporthal Rooienberg en de 

Zwem.Com gebruikt zal worden; 

o TIP: noteer en bewaar de gegevens van je deelnemers discreet: laat ze niet rondslingeren en vernietig ze na 4 weken! 

- meer info over de federale coronamaatregelen: zie deze link (de officiële website van corona Covid-19 was bij opmaak van deze 

nieuwsbrief nog niet uptodate (zie https://www.info-coronavirus.be/nl/). Voor het sportgerelateerde kan je ook op 

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ terecht MAAR LET OP, die worden 

grotendeels overschreven door de onderstaande provinciale maatregelen 

 

PROVINCIAAL: dus voor de provincie Antwerpen – ook Duffel – gelden o.a. deze nog strengere regels: 

- periode van de maatregelen: vanaf vandaag 29/7/20 voor een termijn van 4 weken 

- voor de hele provincie Antwerpen gelden o.a. deze extra strenge maatregelen: 

o avondklok van 23.30 tot 06.00 uur 

▪ in deze periode mag je niet meer op straat! 

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/maatregelen_van_de_nationale_veiligheidsraad_van_27_juli_2020
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/


▪ om 23.30 uur moet je thuis zijn, dus niks meer gaan drinken of blijven hangen na het sporten… 

▪ sporthal Rooienberg sluit om 23.00 uur (het laatste tijdsblok loopt tot 22.50 uur) 

o mondmasker is verplicht: als je ouder bent dan 12 jaar: dan moet je ALTIJD op OPENBAAR DOMEIN en op PRIVATE maar 

PUBLIEK TOEGANKELIJKE plaatsen, een neus- en mondbedekkend mondmasker of een stoffen alternatief ophebben 

▪ dus ook in de sporthalgangen, op de sportvelden, in het zwembad, aan de CrossTrainer, in het park, op de 

petanqueveldjes,…;  

▪ bevind je je op een plaats waar de 1,5 meter veilige afstand niet gegarandeerd is, dan moet je een mondmasker 

ophebben; 

o mondmasker is niet verplicht: als 

• je thuis bent; 

• je eet of drinkt; 

• je intensief sport in de sporthal, op de atletiekpiste, op het voetbalveld, in het zwembad, op het 

jogpad,… - kortom - op/in sportinfrastructuur; 

• je intensief sport op plaatsen en momenten waar de overdracht van virus bijna niet mogelijk is omdat 

je elkaar kortstondig passeert of kruist. 

o wat is met betrekking tot sporten toegestaan: 

▪ contactloos sporten; 

▪ +18-jarigen mogen met maximum 10 personen samen sporten; 

▪ sport- en jeugdkampen kunnen gewoon doorgaan volgens de geldende protocollen; 

o samenscholingen (= niet-georganiseerde samenkomsten) van meer dan 10 personen in de openbare ruimte zijn verboden  

o clubs die horeca hebben, hebben extra maatregelen: 

▪ ze zijn verplicht om per dag hun bezoekers/klanten te registreren: 

• naam en voornaam, adres, telefoon of email, tafelnummer of plaats en uur van aankomst; 

• deze lijsten moeten gedurende 4 weken veilig bewaard blijven; 

▪ 1,5 meter tussen de gezelschappen ipv de tafels tenzij er een scherm is van minstens 1,80 meter hoogte 

▪ per tafel maximum 4 personen of het gezelschap van eenzelfde huishouden 

- LET OP: de boetes zijn fors: tot 1600 EUR of 14 dagen in de gevangenis: laat dit niet de drijfveer zijn om de maatregelen op te 

volgen, maar wel het gezamenlijk verslaan van het corona-virus!! 

 

Voor een aantal specifieke gemeenten in de provincie gelden extra maatregelen, Duffel is daar NIET bij! Hopelijk blijft de situatie in Duffel 

stabiel en komen we door onze inspanningen niet in deze groep terecht. Mochten we toch in de groep terecht komen, dan brengen we 

jullie daarvan op de hoogte! 

 
Volg de laatste ontwikkelingen en maatregelen (zowel federaal, provinciaal als lokaal) op www.duffel.be en abonneer je op de Duffel-
nieuwsbrief! 
 
Meer info:  

• Zie deze link naar de Duffelse website  

• abonneer je via deze link op de Duffelse nieuwsbrief 

• provinciale politieverordening mbt corona: zie deze link met aanbevolen lectuur 

• federale maatregelen: https://www.info-coronavirus.be/nl/  

• Meertalige corona-info: https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info 

 

Toch sporttips nodig en achtergrond bij sporten in coronatijden: check de website https://sporza.be/nl/categorie/blijf-sporten/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.duffel.be/
https://www.duffel.be/nieuws/detail/662/coronavirus-update-19-maart
https://www.duffel.be/nieuwsbrieven/inschrijven
https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona/maatregelen-provincie-antwerpen.html
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
https://sporza.be/nl/categorie/blijf-sporten/


 

 SPORTSUBSIDIES WERKJAAR 2019-2020 EN ERKENNING 2020-2021 
 

Het wordt dringend… deed je het nog niet, doe het dan nu en bezorg je erkenningsaanvraag 2020-2021 en je subsidieaanvragen asap 
VOOR 31/7 aan 

- ofwel vrijetijd@duffel.be 
- ofwel afgegeven worden aan de Vrijetijdsbalie in het gemeentehuis 
- ofwel in de brievenbus van het gemeentehuis gestoken worden 
- DUS NIET OPSTUREN naar sportdienst@duffel.be of afgeven in sporthal Rooienberg  
-  

Meer informatie 

• sportdienst@duffel.be  
 

 

Naar aanleiding van de maatregelen van de federale en provinciale overheid en lokaal bestuur Duffel 
i.v.m. het coronavirus geldt een aangepaste dienstverlening .  Sporthal Rooienberg, de Zwem.Com en 
de CrossTrainer zijn onder voorwaarden weer geopend. Sporthal GTID en sportzaaltjes Meyl, Kompas 
en Kofschip zijn gesloten t.e.m. einde van de zomervakantie. Voor dienstverlening kan je elke werkdag 
tussen 9 en 16 u. bellen naar het nummer 015 31 12 02. Je kan daarnaast ook gebruik maken van ons 
digitaal loket op https://www.duffel.be/eloket.  
Alle info over het coronavirus vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/.  
Onderstaande openingsuren/contactgegevens zijn momenteel dus NIET van toepassing wegens 
verplicht telewerken. 

 

 
Sportdienst Duffel…  

voor ál je vragen, tips over sport in Duffel 
bezoekadres: 

deskundige sport Ronny Cos 
Sporthal Rooienberg  
Rooienberg 58 bus A 

015 30 72 57 
sportdienst@duffel.be 

www.duffel.be  
 

postadres: 
Gemeentestraat 21 

2570 Duffel 
 

Reservatie van, info over o.a. 
 sporthal Rooienberg 

0497 50 29 53 
zaalwachter@duffel.be  

https://webshopduffel.recreatex.be/  
 

info over de Zwem.Com 
015 31 25 70 

redder@duffel.be 
https://www.duffel.be/contact/17/zwembad  

 

 
 
 
openingsuren:  
ma 9.00  – 12.00 uur - in de sporthal Rooienberg 
di 9.00  – 12.00 uur - in het gemeentehuis 
woe 9.00  – 12.00 uur & 13.30 – 15.30 uur -  in de sporthal 
do 9.00  – 12.00 uur - in het gemeentehuis 
vrij 9.00  – 12.00 uur - in de sporthal Rooienberg 
 
 
Kom gerust ook in de namiddag in de sporthal langs, behalve 
vrijdagnamiddag. Bel even vooraf. 
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