Wandelsport in tijden van Covid19
Ook na het overlegcomité van 22 december blijft het beoefenen van onze geliefde sport mogelijk in
tijden van pandemie.
De overheid legt geen verbod of bijkomende maatregelen op voor georganiseerde sportbeoefening
maar er zijn natuurlijk vele obstakels die het organiseren van wandeltochten zoals wij het kennen
bemoeilijken. Clubs die al deze obstakels kunnen nemen, wensen we veel succes.
Dit geldt voor tochten die georganiseerd zullen worden tussen 23/12/2021 en 15/02/2022.
Daar dit de komende weken hoogstwaarschijnlijk over een beperkt aantal organisaties zal gaan en we
wandelend Vlaanderen toch een aanbod willen geven, mogen er weer tijdelijke parcours aangeboden
worden.

De algemene richtlijnen op wandeltochten vanaf 01-11-2021
Op de officiële site van de overheid https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ staan de nieuwe
maatregelen weergegeven. De uitbreiding van de mondmaskerplicht en het gebruik van het Covid
Safe Ticket zijn de 2 maatregelen die voor de wandelorganisaties van belang zijn.
Voor publieke evenementen, zoals onze wandelingen, vraagt men het gebruik van het Covid Safe
Ticket. Dit vanaf 1 november. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht
voor de deelnemers.
M.a.w. vanaf 01/11/2021 dienen alle wandelaars (vanaf 12 jaar) die deelnemen aan een officiële
wandeltocht van Wandelsport Vlaanderen een Covid - certificaat voor te leggen bij het betreden
van de startzaal.
* Een vaccinatiecertificaat
Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het Covid-19-virus.
* Een testcertificaat
Met een testcertificaat kan je bewijzen dat je een Covid-19-test onderging waarvan het resultaat
negatief was. Een PCR-test mag niet ouder zijn dan 72 uur, een sneltest niet ouder dan 24 uur.
* Een herstelcertificaat
Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van Covid-19 na een eerdere positieve Covid-19test. In ons land worden een herstelcertificaat en een certificaat van één vaccindosis gelijkgesteld met
een volledige vaccinatie.
Op de rustposten tonen de deelnemers hun betaalbewijs of inschrijvingsbewijs voordat ze de
zaal betreden. Niet-leden die inschreven via de QR-code kunnen hun inschrijvingsbewijs op de
smartphone tonen.

