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Betreft: nieuwe maatregelen wintercompetitie n.a.v. Covid-19 
 
 
 
Beste provinciale verantwoordelijke 
Beste clubbestuurder 
Beste PFV-lid 
 
 
Naar aanleiding van de blijvende toename van het aantal besmettingen en de verontrustende 
epidemiologische situatie in België werden de afgelopen dagen op nationaal en lokaal vlak enkele nieuwe, 
strengere coronamaatregelen aangekondigd. Een overzicht van deze maatregelen die betrekking hebben op 
onze sport(clubs) en de gevolgen ervan op de competitie kan u hieronder raadplegen. 
 
 
De nieuwe maatregelen 

 
Op nationaal niveau kondigde de federale regering maatregelen aan die vanaf 9 oktober in voege gaan en voor 
een periode van minstens één maand van kracht zullen zijn. 
 

 Cafés (cafetaria’s clubs) moeten sluiten om 23u00 (dit was voordien tot 01u00). 
 

 In cafés (cafetaria’s clubs) mag men met maximum 4 personen aan een tafel zitten (dit was in ons 
draaiboek nog 10). 

 
Verder werd bevestigd dat er geen wijzigingen zijn wat betreft het georganiseerd sporten. Met andere 
woorden, de sportsector blijft in code geel. 
 
Op lokaal niveau werden voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest bijkomende maatregelen in het leven 
geroepen. Deze maatregelen zijn van kracht voor minstens één maand, te starten vanaf 8 oktober. 
 

 Cafetaria’s van clubs moeten gesloten blijven. 
 

 Er worden geen toeschouwers meer toegelaten (voor amateursporten). 
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Gevolgen voor de wintercompetitie 

 
 Clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest (PC Esseghem en PC L’Amigos) moeten hun cafetaria 

dicht houden en mogen geen toeschouwers toelaten. 
 

 Alle andere clubs moeten de schikking van de tafels aanpassen volgens de maatregel “maximum 4 
personen per tafel” en moeten de cafetaria om 23u00 sluiten. 
 

 Wedstrijden die in de late namiddag of ’s avonds werden gepland (en niet voor 23u00 kunnen worden 
afgewerkt), zullen worden verplaatst naar een vroeger tijdstip. Uw provinciale verantwoordelijke 
brengt u op de hoogte van deze wijzigingen. 

 
 
Overeenkomstig de huidige maatregelen kan onze competitie nog steeds aanvatten volgens de modaliteiten 
uit ons draaiboek ‘code geel’, met uitzondering van de wijzigingen hiervoor vermeld. Als bijlage bij deze brief 
vind je daarom de geüpdatete versie van het draaiboek ‘code geel’ van onze wintercompetitie waarin de 
nieuwe maatregelen werden verwerkt. Gemakshalve werden de wijzigingen in het groen gemarkeerd. 
 
 
Vanuit de federatie blijven we beroep doen op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit 
van alle petanqueliefhebbers. Daarom roepen we op om de maatregelen consequent te blijven opvolgen.  
 
Hou vol en draag zorg voor jezelf en elkaar. Play safe, stay safe! 
 
 
Het voltallig PFV-bestuur 

mailto:tim-pennoit@pfv.be

