
 
Astridlaan 30, 8370 Blankenberge 
tel: 050/41.40.77 mail: 
info@sportvisserijvlaanderen.be  
 

Richtlijnen Coronavirus COVID-19 hengelsportclubs 

Sinds 4 mei mag je terug hengelen onder strikte voorwaarden! 
Sportvisserij Vlaanderen stelt volgende richtlijnen voorop voor het veilig uitoefenen van de 
hengelsport.  
Het doel is om onze aangesloten hengelclubs in staat te stellen hun activiteiten op een 
verantwoorde manier te hervatten. Volg zeker steeds de richtlijnen van jouw club! 

 

Maatregelen COVID-19 hengelsportclubs 

• Volg steeds de maatregelen die jouw hengelsportclub vooropgesteld heeft!  
• Er is minstens 1 clubverantwoordelijke aanwezig. Deze persoon ziet erop toe dat de 

maatregelen nageleefd worden. Indien praktisch niet haalbaar, dan is sociale 

controle van toepassing.  

• Enkel individuele beoefening van de hengelsport met eigen materiaal en/of ontsmet 

clubmateriaal is toegelaten. 

• De club voorziet de mogelijkheid om de handen te wassen en desinfecteren. 

• Je club bepaalt een maximum aantal personen die toegelaten wordt aan de visvijver. 

• Het clubhuis, de cafetaria, blijven GESLOTEN. Toiletten zijn OPEN, alsook de 

toegankelijkheid van veiligheidsvoorzieningen (EHBO, AED, brandblusser, …). 

• Ga na het hengelen onmiddellijk naar huis en blijf niet hangen op of rond de club. 

• Volgende algemene hygiënische maatregelen worden genomen: 

o Was je handen bij aankomst en bij vertrek op de club met water en zeep  
o Hoesten of niezen in de binnenkant van de elleboog of in een papieren 

zakdoek 
o Kom niet hengelen als je je ziek voelt 
o Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen 
o Geef elkaar geen hand 
o Vermijd nauw contact. Hou voldoende afstand (minstens 1,5 m) 
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Maatregelen COVID-19 

HENGELSPORTCLUBS 

 

 

HENGELEN 

 

Enkel individueel 

uitoefenen van de 

hengelsport met 

eigen materiaal is 

toegelaten  

VERANTWOORDELIJKE 

 

Er is steeds 1 persoon 

aanwezig die 

controleert of de 

maatregelen worden 

nageleefd 

 

 

HYGIENE 

 

Was je handen bij 

aankomst en voor 

vertrek op de club 

met water en zeep  

ENKEL HENGELEN 

 

Ga na het hengelen 

onmiddellijk naar huis 

 

SOCIAL DISTANCE 

 

De club bepaalt het 

maximum aantal 

personen rond de 

visvijver 

Houd steeds 1,5 

meter afstand 

 

 

ZIEK 

 

Kom niet hengelen als je 

je ziek voelt 

 

 

CLUBHUIS EN 

KANTINE 

 

Blijven gesloten 

 

 

ALGEMENE REGELS 

-Geef elkaar geen hand 

-Hoesten of niezen in je 

elleboog of papieren 

zakdoek 

-Raak je gezicht zo 

weinig mogelijk aan met 

je handen 
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