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Trainingen 

Voor de training 
● Alle spelers verwittigen of ze aanwezig zullen zijn of niet via de WhatsApp groep 

● Blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig 
gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga 
pas weer sporten als het mag van je arts. 
Blijf ook thuis als je huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. 
Ga pas weer naar de sportclub als het mag van de arts. 
Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust 
nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je 
nog 3 dagen niet naar de sportclub, vanwege het risico op een hartontsteking 

● Iedereen voorziet voor zichzelf (er wordt niks aan elkaar uitgeleend!) 

○ Voldoende drank in een drinkbus 

○ Bij warm weer: een handdoek om het zweet af te drogen 

○ Klein rugzakje om dit in te stoppen en mondmasker in te bewaren 

○ Bij slecht weer een plastic zak om je spullen in te stoppen 

○ Laat waardevolle voorwerpen (GSM’s, juwelen, …) zoveel mogelijk thuis 

○ Iedereen vanaf 12 jaar: een mondmasker 

● Iedereen gaat voor het vertrek thuis nog even naar het toilet 

De aankomst 
● Iedereen betreedt het domein langs de ingang Parklaan. Iedereen ouder dan 12 jaar 

draagt een mondmasker. 

● Fietsen worden in de rekken gestald, dit gebeurt om de beurt zodat 1,5m social 
distancing kan bewaard blijven 

● Je komt op tijd, maar niet meer dan 10 minuten voor aanvang van de training 
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● Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje, vuistje, 
elleboog of high five 

● Tijdens de maand augustus zijn de kleedkamers niet geopend. Spelers komen toe in 
sportkledij. Eventueel wisselen van schoenen gebeurt langs de terreinen waarbij een 
afstand van 1,5m bewaard wordt.  

● Trainers zijn minstens 15 minuten op voorhand aanwezig zodat zij hun spelers 
kunnen ontvangen en bewaken de social distancing met andere ploegen. 

● Het is niet toegelaten dat supporters naast de terreinen plaats nemen tijdens de 
training. Enkel bestuur en staf van de club zijn daar toegelaten. 

● De trainer ontsmet de handen van de spelers vooraleer de training start 

● De trainer noteert de aanwezigheden (meteen in voetbalassist of op papier en binnen 
de 24u in voetbalassist teneinde contact tracing te vergemakkelijken) 

● Persoonlijke spullen van de spelers (drinkbussen, zakje met mondmasker, …) 
worden per ploeg geplaatst langsheen het terrein. 

Tijdens de training 
● Teamgenoten hoeven geen afstand van elkaar te houden terwijl ze onder supervisie 

van de trainer staan. Indien er overleg tussen trainers of staf nodig is zullen zij een 
mondmasker dragen. 

● Er wordt zo weinig mogelijk gemeenschappelijk materiaal gebruikt (elke trainer 
beschikt over hesjes, ballen en potjes per team). Indien er gemeenschappelijk 
materiaal gebruikt wordt, dan ontsmet de trainer dit na de training. 

● Elk team traint op het aangewezen stuk terrein. Er wordt niet gewisseld tijdens de 
training. Spelers zitten in een vast team, er wordt niet gewisseld van team (bubbel). 
Er worden geen wedstrijden tussen verschillende teams georganiseerd. 

● Elke training stopt 10 minuten eerder dan het voorziene einduur zodat het terrein 
tijdig vrij kan gemaakt worden en spelersgroepen elkaar niet hoeven te kruisen. 

Na de training 
● De trainer ontsmet de handen van alle spelers of iedereen ontsmet de handen bij het 

verlaten van het domein 

● Iedereen verlaat het domein langs de uitgang Rotsartlaan (daar kan via het rode 
wegje teruggekeerd worden naar de parking in de Parklaan)  

● Men blijft niet aan de ingangen van de kleedkamers staan, maar verlaat het domein 
onmiddellijk. De trainer begeleidt de spelers bij het verlaten van het domein tot aan 
de parking. 

● Bij overleg tussen +12 jarigen wordt er steeds een mondmasker gedragen. 

● Trainer ontsmet het gebruikte materiaal 

 


