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!Update 26/3: er zullen geen wekelijkse Jespo-sportactiviteiten zijn van zaterdag 27 maart 2021 

tot en met zondag 18 april 2021. Wij hopen terug te kunnen starten vanaf maandag 19 april 2021 

volgens onderstaande regels. 

 
Aanpassing sportactiviteiten na invoering nieuwe coronaregels in de sport sinds  

maandag 22 maart 2021. De belangrijkste regels: 

 

 Kinderen geboren in 2008 of later: indoor én outdoor, maximaal 10 kinderen in één groep (= 

1 sportbubbel). In meerdere sportinfrastructuren kunnen we meerdere bubbels toelaten. 

 Kinderen geboren in 2007 of vroeger: enkel outdoor, maximaal 10 kinderen in één groep  

(= 1 sportbubbel). 

 Elk kind moet nog steeds 1 hobby kiezen (sportactiviteit, muziekschool, tekenles, scouts, 

chiro, enz.). Dit blijft een sterke aanbeveling vanuit de overheid en we passen dit bij Jespo 

ook strikt toe. 

 

SPORTACTIVITEIT INFORMATIE 
  

Sportweken paasvakantie Er zijn geen sportweken tijdens de paasvakantie. Er wordt in 

samenwerking met de stad Antwerpen wel sportieve noodopvang 

voorzien voor ouders met een essentieel beroep  

Acrogym Antwerpen OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We werken met 1 of 2 

sportbubbels, afhankelijk van het aantal deelnemers dat blijft 

komen. 

Atletiek Berchem OK voor kinderen geboren in 2008 of later: allemaal van 14u30 tot 

16u00. We werken met 1 of 2 sportbubbels van maximaal 10 

kinderen per groep. 

OK voor kinderen geboren in 2007 of vroeger: we werken met 1 of 

2 sportbubbels van maximaal 10 kinderen per groep. 

Badminton Kiel OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We werken met 1 

sportbubbel. 

Basketbal Borgerhout Kleuterbasket & Mini-basket: er wordt gewerkt met 1 sportbubbel 

van 10 kinderen. 

Kleuterbasket Sportswitch 3: deelnemers kunnen voorlopig niet 

deelnemen (al zeker tot aan de paasvakantie). 

Basket: de groep wordt in twee gesplitst. Groep 1 heeft les van 

16u30 tot 17u30. Groep 2 heeft les van 17u30 tot 18u30. 

De doorgestuurde groepsindelingen (via e-mail) liggen vast tot aan 

de paasvakantie. 
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Basketbal Kiel Kleuterbasket: er wordt gewerkt met 3 sportbubbels, waarvan er 

elke week 2 mogen komen. De groepsindeling en exacte data 

werden via e-mail verstuurd naar de betrokken deelnemers. 

Mini-basket: er wordt gewerkt met 2 sportbubbels die elke week 

mogen komen. De groepsindeling werd via e-mail verstuurd naar 

de betrokken deelnemers. 

Basket: we werken met 1 of 2 sportbubbels afhankelijk van het 

aantal deelnemers dat blijft komen. 

De doorgestuurde groepsindelingen (via e-mail) liggen vast tot aan 

de paasvakantie. 

Basketbal Merksem OK voor kinderen geboren in 2008 of later: we werken met 1 of 2 

sportbubbels, afhankelijk van het aantal deelnemers dat blijft 

komen. 

Bewegingsschool 

Antwerpen 

Periode 2 (start zondag 7/2): aangepaste les zonder ouders. Je 

mag je kleuter wel brengen én ophalen (tot) aan de ingang van de 

gymzaal (max. 1 ouder & mondmasker verplicht!). Groep is 

ingedeeld in 2 sportbubbels van maximaal 10 kinderen. 

Bewegingsschool Berchem Periode 2 (start zondag 7/2): aangepaste les zonder ouders. Je 

mag je kleuter wel brengen én ophalen (tot) aan de ingang van de 

gymzaal (max. 1 ouder & mondmasker verplicht!). Groep is 

ingedeeld in 2 sportbubbels van maximaal 10 kinderen. 

Bewegingsschool 

Borgerhout 

Periode 2 (start zaterdag 6/2): aangepaste les zonder ouders. Je 

mag je kleuter wel brengen én ophalen (tot) aan de ingang van de 

gymzaal (max. 1 ouder & mondmasker verplicht!). Groep is 

ingedeeld in 2 sportbubbels van maximaal 10 kinderen. 

Bewegingsschool Deurne Periode 2 (start zaterdag 6/2): aangepaste les zonder ouders. Je 

mag je kleuter wel brengen én ophalen (tot) aan de ingang van de 

gymzaal (max. 1 ouder & mondmasker verplicht!). Groep is 

ingedeeld in 2 sportbubbels van maximaal 10 kinderen. 

Bewegingsschool Hoboken Periode 2 (start woe 3/2): aangepaste les zonder ouders. We 

werken met 1 sportbubbel van maximum 10 kinderen. Je mag je 

kleuter wel brengen én ophalen (tot) aan de ingang van de zaal 

(max. 1 ouder & mondmasker verplicht!). 

BMX Wilrijk Periode 2 (start op ma 15/3 of woe 17/3): OK, we werken met 2 

of 3 sportbubbels van maximaal 10 kinderen per groep. De 

kinderen rijden wel op hetzelfde parcours maar we proberen van 

bij aankomst tot vertrek het hoogrisicocontact (= een persoon met 

een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een 

afstand van <1,5m ) tussen kinderen van verschillende groepen tot 

een minimum te beperken. 

Breakdance Antwerpen Periode 2 (start op do 25/2): aangepaste lessen voor deelnemers 

van 8 tem 12 jaar (geboren in 2008 of later).  

Capoeira Kiel OK voor kinderen geboren in 2008 of later. Allemaal les van 10u00 

tot 11u00. We werken met 1 sportbubbel. 

Freerunning Antwerpen OK voor kinderen geboren in 2008 of later. Allemaal les van 18u00 

tot 19u00. We werken met 1 sportbubbel. 
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G-atletiek Berchem Geen lessen meer. 

Gym Antwerpen OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We werken met 1 of 2 

sportbubbels afhankelijk van het aantal deelnemers dat blijft 

komen. 

Handbal Hoboken OK voor U8 & U10: we werken met 2 aparte sportbubbels van 

13u45-14u45 en 15u00-16u00. De groepsindeling werd persoonlijk 

gecommuniceerd naar de deelnemers. 

OK voor U12 & Pupillen (U14) geboren in 2008: we werken met 1 

of 2 sportbubbels afhankelijk van het aantal deelnemers dat blijft 

komen. 

U14/U16/U18: aangepaste outdoortrainingen (1x per week) in één 

of twee sportbubbels afhankelijk van het aantal deelnemers dat 

komt opdagen. Communicatie verloopt rechtstreeks via trainers. 

Handbal Zandvliet OK voor U8/U10/U12. Pupillen (U14) geboren in 2008 nemen deel 

aan de lessen van de Welpen (U12). We werken met 1 of 2 

sportbubbels afhankelijk van het aantal deelnemers dat blijft 

komen. 

Geen les voor U14/U16/U18. 

Hiphop Berchem OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We werken met 1 

sportbubbel per groep (Hiphopkids & Dancekids). 

Hockey Antwerpen Periode 2 (start woe 3/3): we werken in twee sportbubbels van 

maximaal 10 kinderen (Beginners & Gevorderden).  

Judo Berchem OK voor kinderen geboren in 2008 of later. Nieuwe locatie: 

annexzaal Het Rooi 2 (overkant). We werken met 1 of 2 

sportbubbels afhankelijk van het aantal deelnemers dat blijft 

komen. 

Aangepaste uren voor Judo Berchem 3: 16u05 tot 17u00. 

Karate Antwerpen Beginners: voorlopig geen lessen, ook niet voor Sportswitch 3. 

Gevorderden: OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We 

werken met 1 sportbubbel. De deelnemers die mogen blijven 

komen werden via e-mail op de hoogte gebracht. 

Kung Fu - Wushu Kiel OK voor kinderen geboren in 2008 of later.  

Team B wordt opgesplitst in twee groepen (op woensdag 18u30-

19u30 én 19u45-20u45). We werken met 1 sportbubbel per groep. 

Team A heeft les op maandag (19u00-21u15) en zaterdag (13u00-

15u00). We werken met 1 sportbubbel. 

Multimove Antwerpen OK, we werken met 1 of 2 sportbubbels afhankelijk van het aantal 

deelnemers dat blijft komen. 

Multimove Berchem OK, we werken met 1 of 2 sportbubbels afhankelijk van het aantal 

deelnemers dat blijft komen. 

Multimove Borgerhout OK, we werken met 1 of 2 sportbubbels afhankelijk van het aantal 

deelnemers dat blijft komen. 

Multimove Deurne OK, we werken met 1 sportbubbel. 

Multimove Hoboken OK, we werken met 1 sportbubbel. 
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Multisport Antwerpen OK, we werken met 1 sportbubbel. 

Multisport Deurne OK, we werken met 1 sportbubbel. 

Multisport Ekeren Geen lessen meer. 

Multisport Hoboken OK, we werken met 1 sportbubbel. 

Multisport Linkeroever OK, we werken met 1 sportbubbel. 

Muurklimmen Deurne Periode 2 (start op vrij 26/2): aangepaste lessen voor deelnemers 

van 8 tem 12 jaar (geboren in 2008 of later). Enkel les op vrijdag. 

We werken met 1 of 2 sportbubbels van maximaal 10 kinderen. 

Paardrijden Linkeroever Periode 2 & 3: OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We 

werken met 1 sportbubbel per groep. 

Ropeskipping Antwerpen OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We werken met 1 of 2 

sportbubbels afhankelijk van het aantal deelnemers dat blijft 

komen. 

Schermen Berchem OK voor kinderen geboren in 2008 of later. Allemaal les van 13u45 

tot 14u45. We werken met 1 of 2 sportbubbels afhankelijk van het 

aantal deelnemers dat blijft komen. 

Ski Wilrijk Periode 2: OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We werken 

met meerdere sportbubbels. 

Snowboard Wilrijk Periode 2: OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We werken 

met meerdere sportbubbels. 

Spirit Jazzdans Antwerpen OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We werken met 1 

sportbubbel per groep. We voorzien een alternatief (online) voor 

de deelnemers geboren in 2007 of vroeger.  

Start 2 bike Wilrijk Periode 2 (start op zat 13/3): OK, we werken met 1 sportbubbel 

van maximaal 10 kinderen. 

Tennis Linkeroever Periode 2 & 3: OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We 

werken met 1 sportbubbel per groep. 

Triatlon Kiel OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We werken met 1 of 2 

sportbubbels afhankelijk van het aantal deelnemers dat blijft 

komen. 

OK voor kinderen geboren in 2007 of vroeger. Enkel op zaterdag 

fietsen & lopen in 1 bubbel van maximaal 10 kinderen. 

Tumbling Antwerpen OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We werken met 1 

sportbubbel. 

Voetbal Antwerpen OK, elke groep wordt opgesplitst in 2 sportbubbels. Elke week zal 

er 1 groep geen les hebben in functie van de beschikbare velden 

en lesgevers. Dit zal steeds tijdig gecommuniceerd worden. 

Waterpolo Berchem OK voor kinderen geboren in 2008 of later: we werken met 1 of 2 

sportbubbels per groep afhankelijk van het aantal deelnemers dat 

blijft komen. Benjamins (U13) trainen vanaf de week van 8/2 

enkel nog op woensdag en zaterdag (niet meer op zondag). De 

extra zwemtraining op maandag gaat niet door. 
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Waterpolo Ekeren OK voor kinderen geboren in 2008 of later: we werken met 1 of 2 

sportbubbels per groep afhankelijk van het aantal deelnemers dat 

blijft komen.  

Waterpolo Merksem OK voor kinderen geboren in 2008 of later: we werken met 1 of 2 

sportbubbels per groep afhankelijk van het aantal deelnemers dat 

blijft komen. 

Yoga 4 kids Berchem Periode 2 (start op zat 6/3): iedereen heeft les van 14u30 tot 

15u30. De groepen worden ter plaatste opgesplitst in twee 

sportbubbels van maximaal 10 kinderen. 

Zaalvoetbal Berchem OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We werken met 1 of 2 

sportbubbels per groep afhankelijk van het aantal deelnemers dat 

blijft komen.  

Geen les voor Youngsters. 

Zeilen Linkeroever Periode 2: start in april 2021. Eventuele aanpassingen worden 

later bepaald in functie van de coronaregels die dan van 

toepassing zijn. 

Zwemmen Berchem OK voor kinderen geboren in 2008 of later. We werken met 1 

sportbubbel per groep (Fase). 

Zwemmen Ekeren OK voor kinderen geboren in 2008 of later. Ouders van kleuters (3 

tot 6 jaar) mogen hun kinderen niet meer helpen omkleden in de 

kleedkamers. Hulp van ‘omkleedouders’ wordt voorzien.  

Woensdaggroep OK. We werken met 1 sportbubbel per fase. 

Zaterdaggroep OK. We werken met 2 sportbubbels.  

Zwemmen Wilrijk Voorlopig geen lessen meer want het zwembad blijft gesloten 

wegens herstellingswerken. Mogelijke heropstart na de 

paasvakantie met een 10-lessenreeks. Betrokken deelnemers 

zullen persoonlijk via e-mail gecontacteerd worden. 

 

 


