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JBL UNBREAKABLE 

Stay healthy, keep on rockin’! 

Danssport Vlaanderen is bijzonder begaan met de gezondheid van zijn deelnemers, bezoekers, 

personeelsleden, vrijwilligers en al hun naasten. In de strijd tegen de verspreiding van het Covid-

19 virus, nemen wij onze verantwoordelijkheid en trachten we de risico’s op besmetting zo 

minimaal mogelijk te houden. Tegelijkertijd willen wij echter de mogelijkheden bieden om te 

blijven dansen, te groeien en breaking te laten ontwikkelen binnen de best mogelijke en meest 

optimale omstandigheden. In deze hoedanigheid kunnen we het organiseren van competitie niet 

vermijden.  

Met dit protocol zorgen we voor de garantie dat JBL Unbreakable veilig zal verlopen. 

Algemene maatregelen 

De algemeen geldende maatregel vormen steeds de basis zowel on event als pre en post event 

• Handen frequent grondig wassen 

• Elleboog hoesten 

• Personen met symptomen blijven thuis 

• Masker dragen waar nodig 

• Waar mogelijk 1,5m afstand houden 
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Maatregelen deelnemers en publiek  

JBL Unbreakable is een gratis publiek evenement en open voor deelnemers van alle landen om 

aan deel te nemen.  

Pre & post event: 

• Dienen zich voor en na event te houden aan de huidige maatregelen opgelegd door de 

Belgische en lokale overheden 

On event 

• We gebruiken het covid safe ticket: Enkel personen met een geldig covid safe ticket mogen 

het evenement betreden. 

• Het evenement zal volledig doorgaan in openlucht.  

• Controle op beide dagen. 

• Er is de mogelijkheid om deelnemers on event te testen. Dit wordt door de organisatie 

voorzien. 

Verschillende landen aanwezig via inschrijvingen:  

• EU: Polen, Portugal, Slovakije, Ukraine, Spanje, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Litouwen, 

Italië, Oostenrijk, Slowakije, Griekenland, Roemenië, Tsjechië, Estland, Denemarken, 

Zwitserland, Noorwegen, Rusland 

• Buiten EU: Canada, Brazilië, Colombia, Dominicaanse republiek, UK, Ireland, US 

o Afkomstig uit rode zone EU of witte lijst 

▪ Gevaccineerd = geen quarantaine en geen test 

▪ Geen vaccin = PCR-test max. 72u voor aankomst in België 

o Rode zone buiten EU (afhankelijk van land tot land) 

▪ Gevaccineerd = testen bij aankomst en in quarantaine tot resultaat 

▪ Geen vaccin = testen bij aankomst en quarantaine in België. Invite mag op 

uitzondering uit quarantaine, enkel voor de competitie of competitie 

gerelateerde zaken. Hiervoor krijgen ze een speciaal document afgeleverd 

door JBL Unbreakable. 
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Maatregelen invites van JBL Unbreakable 

Met een genodigde of invite bedoelen we: dansers, officials en of guests die door de organisatie 

van JBL Unbreakable worden ontvangen en van een volledig pakket van hospitality voorzien 

worden (hotel, eten, transport, …). 

o Transport 

• Invites worden afgehaald door de verantwoordelijken van hospitality aan de 

luchthaven en indien nodig nog ter plaatse aan een PCR covid test 

onderworpen.  

• Dansers die in quarantaine dienen te gaan dienen mondmasker ten allen 

tijde op te houden tijdens bus en of autotransport. 

o Hotel Ibis Budget Antwerp central 

▪ Adres: Koning Astridplein, 2018 Antwerpen, België 

▪ Periode: 16/09 – 20/09 

o Quarantaine: Alle invites die in quarantaine moeten verblijven, hebben een single 

room op hotel. Ze worden door de organisatie op hun kamer van eten voorzien. 

Het hotel is op 200m van de sportieve venue. 

o Contact tracing: Wij zullen van iedere invite de contactgegevens bijhouden zodat er 

bij een coronabesmetting snel gecommuniceerd kan worden en zowel directe 

contacten als verdachte gevallen geminimaliseerd worden. (We weten van alle 

dansers op elk moment met wie en waar ze zijn) 

 

Pre & post event: 

• Uitgenodigde gasten in quarantaine (Uitzondering Sport Vlaanderen) 

o Verblijven in een individuele hotelkamer. 

o Komen enkel uit hotelkamer om deel te nemen aan het evenement en worden 

opgehaald en teruggebracht naar de luchthaven.  

o Covid-test (De kosten en organisatie van deze testen worden door JBL 

Unbreakable op zich genomen) 

▪ Worden getest: 

• Bij aankomst (PCR-test) 

• Vóór de start van het evenement (PCR-, antigentest)  

• Bij terugvlucht (PCR-, antigentest) 

o Worden verplicht overal een mondmasker aan te doen buiten in hun hotelkamer. 

• Uitgenodigde dansers niet in quarantaine 

o Houden zich aan de huidige opgelegde 

coronamaatregelen van België en de lokale overheden. 
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o Covid-test (De kosten en organisatie van deze testen worden door JBL 

Unbreakable op zich genomen) 

▪ Indien nodig: worden getest bij aankomst (PCR-test),  

▪ Worden getest vóór de start van het evenement (PCR-, antigentest) en bij 

terugvlucht (PCR-, antigentest) 

 

Wat bij positieve corona test - isolatieprotocol? 

Wanneer er een positieve corona besmetting in de groep van invites vastgesteld wordt, zal er 

verder onderzocht worden wie er als hoog-risicocontact geldt en wie niet. Ook risicocontacten 

zullen in quarantaine moeten en zullen een PCR-test moeten ondergaan.  

Invites die positief testen zullen uit de wedstrijd teruggetrokken worden en meteen in covid-

quarantaine geplaatst worden. De invite zal door ons hospitality team begeleid worden naar 

zijn/haar hotelkamer of ziekenhuis. Indien ziekenhuis, zal de deelnemer begeleid worden door 

iemand van het hospitality team. 

▪ De gemiddelde duur van een isolatie is 10 dagen. 

▪ De begeleiding van ons hospitality team zal onder de meest strikte regels gebeuren.  

▪ Absoluut geen contact met de besmette persoon 

▪ Gebruik mondmaskers en handschoenen ten allen tijde 

▪ Minstens 2m afstand houden van de besmette persoon.  

▪ Handen zeer grondig wassen en ontsmetten 

▪ Ons hospitality team zal meewerken om administratieve verplichtingen mee in orde te 

brengen en de invite een optimale ondersteuning te bieden waar mogelijk. (linken met 

ambassade, ondersteuning bij het afnemen van covid testen, ....) 

▪ Gespreksprocedure voor tracering van contacten (directe contacten) 

 

Opmerking: De identificatie van een persoon met een positieve besmetting zal op zich niet leiden 

tot een annulering van het toernooi. Eerst zullen alle partners die bij de organisatie van het 

toernooi betrokken zijn (BWF, gastland MA/LOC en plaatselijke gezondheidsinstantie) op de 

hoogte worden gebracht en zal de geïdentificeerde persoon in isolatie worden geplaatst. 

Degenen die onmiddellijk contact hebben gehad met de betrokkene worden geïdentificeerd en 

gecontacteerd. Alle volgende stappen na het resultaat van deze contacttests zullen worden 

genomen na overleg tussen de toernooipartners: LOC, Sportizon, Danssport Vlaanderen en 

plaatselijke gezondheidsautoriteit. 


