
            

 

OPSTART TRAININGEN 

 CORONAPROOF 

 GEDRAGSCODE SPELERS 

 

  

 

Beste spelers 

Wij zijn heel blij dat we de trainingen kunnen hervatten. Anderzijds zijn we ook heel realistisch. 

CORONA IS NIET VOORBIJ! 

De richtlijnen blijven gelden tijdens de periode waarin SOCIAL DISTANCING van kracht blijft. De 

beslissing hieromtrent ligt bij de overheid. 

ALGEMENE REGELS 
 Behalve tijdens de training zelf, blijft de 1,5 m. afstand gelden! 

 Probeer je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken. 

 Ga niet naar de training als je symptomen hebt die op Covid-19 kunnen wijzen (grieperig 

gevoel, hoesten, kortademigheid, lopende neus, ongewone vermoeidheid. Ga pas trainen als 

je arts hiervoor de toestemming geeft. 

 Ga ook niet naar de training als een huisgenoot die symptomen vertoont of positief getest 

werd. Wacht ook hier op groen licht van je arts. 

VOORBEREIDING THUIS 
 Laat aan je trainer(s) weten dat je aanwezig zal zijn (of er niet kan zijn). 

 

KLEDIJ & MATERIAAL 
 Trek indien mogelijk je sportkledij thuis al aan. De kleedkamers zullen wel open zijn maar des 

te beter als we drukte in die kleedkamers kunnen vermijden! 

 Gebruik enkel die kleedkamers die door de club aangeduid staan (bord in de hall). 

 Ouders en begeleiders worden niet toegelaten in de gangen. 

 Zorg dat je je eigen douchegerief meehebt als je toch de kleedkamers en de douches wil 

gebruiken. Maak geen gebruik van de spullen van iemand anders. 

 Kijk goed na of je alles meehebt zodat je geen materiaal van anderen moet lenen. 

 Breng je eigen (gevulde) drinkbus mee. Bijvullen kan aan de waterautomaat. 

 Ontsmet of reinig je eigen sportmateriaal. 

HYGIËNE 
 Hou er rekening mee dat de toiletten maar beperkt toegankelijk zijn. 

 



OP DE SPORTLOCATIE ZELF 
 Kom niet vroeger dan 10 min. voor de aanvang van de training aan. 

 Volg strikt de richtlijnen die je ter plaatse krijgt. 

HYGIËNE 
 Ontsmet je handen (gel beschikbaar). 

 Droog je handen niet af met een gedeelde handdoek! 

 Geef elkaar geen handdruk, zoen, knuffel, schouderklopje of high five! 

 Gebruik enkel je eigen drinkbus. 

 Hoesten en niezen doe je in je elleboogplooi. 

DE TRAINING 
 Aangezien er op training minder dan 50 spelers aanwezig (inclusief verplichte trainer) moet 

er hier geen rekening gehouden worden met de afstandsregel. Contacten zijn toegelaten. 

 Laat je bij een mogelijke blessure door zo weinig mogelijk mensen aanraken. 

 Laat het knuffelen na het scoren van een doelpunt achterwege. 

 Spuwen kan niet! 

NA DE TRAINING 
 Was of ontsmet je handen. 

 Na 10 minuten moet iedereen de kleedkamers verlaten hebben. 

BIJWONEN TRAININGEN - KANTINE 
 Tijdens de trainingen is de kantine NIET open. 

 Ouders kunnen de trainingen langs de zijlijn bijwonen mits het in acht nemen van de ‘social 

distancing’. 

 Op de hele jeugdsite geldt een volledig ROOKVERBOD! 

 

 

 

 

 


