
AANDACHT! Naar aanleiding van de verlenging van de maatregelen blijven tot en met 19

april alle watersporten tot nader order verboden!

Coronavirus en hengelen

De Nationale Veiligheidsraad vaardigde maatregelen uit om de uitbraak van het coronavirus in te

dijken en te vertragen. Volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zijn alle sportieve

activiteiten geannuleerd tot nader order, publiek en privé, ongeacht hun omvang. Het is niet

toegelaten te gaan hengelen.

Hengelen nog minstens tot en met 19 april verboden!
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Omdat hengelen momenteel verboden is en niet-essentiële verplaatsingen niet toegelaten zijn, heeft

bpost de verkoop van visverloven via de postkantoren tijdelijk stopgezet.

Wat mag je niet doen?

Buitenactiviteiten behalve wandelen, lopen en �etsen zijn verboden:

Hengelen is tot nader order dus verboden.

Hengelwedstrijden en -trainingen zijn opgeschort tot nader order.

Samenkomen in kantines, cafés en clubhuizen is niet toegestaan.

Recreatie OP het water is verboden: ook bellyboat of andere vormen                                                 

 van boothengelen zijn niet mogelijk.

Niet-noodzakelijke verplaatsingen zijn verboden en worden beboet!

Waar vind je o�ciële communicatie rond het Coronavirus?

BELANGRIJK: Ga regelmatig zelf naar de o�ciële websites over corona voor de laatste stand van

zaken:

Alle algemene informatie over het coronavirus:

https://www.info-coronavirus.be/nl

Informatie over coronavirus en sporten:

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/
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