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ALGEMENE RICHTLIJNEN 

• Hou je steeds aan de basisregels: 

� Blijf zeker thuis als je ziek bent! 

� Was regelmatig en grondig je handen met water en zeep of ontsmet ze met handgel 

� Hoest of nies in je elleboog of een papieren zakdoekje. 

� Vermijd handen geven. Begroet elkaar met een ‘afstandelijke’ groet. 

� Raak je gezicht of buitenkant van je masker zo weinig mogelijk aan met je handen 

� Hou steeds de nodige afstand 

• Gevallen van besmetting dienen in de week volgend op de training/wedstrijd gemeld te 

worden. VV Volkegem verwittigt de ouders en de spelers van de ploeg. 

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR DE TRAINER 

• Ga enkel naar de sportclub voor een geplande activiteit. 

• Pas de richtlijnen zelf toe, wijs de spelers op het belang ervan en let er ook op dat de spelers 

de richtlijnen opvolgen. (Zie de richtlijnen voor de speler) 

• Laat bij aankomst op één van onze locaties uw temperatuur meten. 

• Volg bij aankomst de aangeduide circulatiepijlen, draag een mondmasker en hou steeds 

voldoende afstand. 

• Was bij het betreden van de accommodatie je handen 20 seconden met water en zeep en 

droog ze met papieren doekjes. Dispensers met handzeep en doekjes hangen in de sanitaire 

installaties OF ontsmet de handen. Handgel staat of hangt bij de inkom aan de kantine en de 

kleedkamer. 

• Een mondmasker dragen is vanaf 12 jaar verplicht op het hele complex. Draag het altijd zodra 

je uit de wagen stapt, ook op of rond het terrein en in de kleedkamer én tijdens de training! 

• Dring er op aan dat de speler zoveel mogelijk in trainings-  of wedstrijdoutfit toekomen.  

• Beperk het verblijf in de kleedkamer tot de schoenenwissel en/of kledijwissel na een 

wedstrijd. 

• Geef tactische richtlijnen voor de wedstrijd zoveel mogelijk buiten. 

• Treed streng op bij overtreden van de regels. 

� Verbied dat spelers op het terrein zitten of liggen. 

� Verbied dat ze spuwen op het terrein. De keepers spuwt niet in zijn handschoenen 

• Elke ploeg vormt 1 bubbel en krijgt bij wedstrijden een kleedkamer toegewezen. Zie erop toe 

dat de spelers steeds hun zelfde plaats innemen. Mondkapje is verplicht in de kleedkamer 

vanaf U13. 

• Na wedstrijden wordt douchen momenteel niet toegelaten. Zodra dat wel kan is het 

belangrijk om de nodige afstand bewaren, max. één persoon per douchekop.  

• Na een training wordt voorlopig NIET gedoucht. Na het douchen wordt het mondkapje 

onmiddellijk terug opgezet (+12 jaar). 

• Elke trainer krijgt een covid-box met handgel, cleenex en vuilniszakjes. Vul de handgel 

geregeld bij. Grote bus ontsmettende handgel is in de kantine  of materiaalhok aanwezig. 

• Spelers die tijdens training of wedstrijd de neus snuiten doen dat in de dug-out op veilige 

afstand met de daar aanwezige cleenex. 

• Let erop dat ze de cleenex in de vuilniszak gooien en hun handen nadien ontsmetten. Een 

covid-box met cleenex, ontsmetting en vuilniszak kan verkregen worden in de 

ontvangstruimte. We rekenen op fair-play wanneer een speler het terrein verlaat om zijn 

neus te snuiten. 
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• Tijdens de rust: blijf zo veel mogelijk buiten. Gebruik de kleedkamer enkel bij slecht weer.  

• Na de wedstrijd: ontsmet de handen zodra u de kleedkamer betreedt en doe een mondkapje 

aan.  (elkeen bezet terug zijn eigen zitplaats). Bij de verplaatsingen tussen kleedkamer en 

veld, en omgekeerd, wordt 1,5m afstand gerespecteerd.  

• In de Dug out draagt iedereen ouder dan 12 jaar een mondmasker. 

• VV Volkegem voert een strikt beleid om wegwerpplastic te bannen. Petflessen en plastic 

wegwerpbekers zijn op onze sites verboden. Flessen water worden niet meer bedeeld door 

de club. De spelers en begeleiders brengen hun gepersonaliseerde drankbidon gevuld mee. 

Die kan bijgevuld worden aan de waterpunten in de kleedkamers of door de 

ploegafgevaardigde aan de tap in de kantine. 

• Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamer. 

• Na de wedstrijden wordt geen voeding in de vorm van belegde boterhammen, pistolets, 

taart, hotdogs of varianten bedeeld aan de spelers. 

• Bereid je training goed voor en maak ze corona-proof:  

� Pas de oefeningen zodat er steeds voldoende afstand kan behouden worden tijdens 

de uitvoering. 

� Vermijd oefeningen met langdurend duel-contact contact, beperk tot vluchtig 

contact. 

� Vermijd zo veel mogelijk contact van de handen met de bal of het materiaal. Ingooien 

wordt vervangen door intrappen of indribbelen. 

� Zorg dat er zo weinig mogelijk materialen gedeeld moeten worden met andere 

bubbels.  

� Reinig na de training het gedeeld materiaal. Gebruik daarvoor het 

ontsmettingsmiddel dat in het materiaalhok staat. 

� Ontsmet je eigen sportmateriaal (ballen, potjes) 

� Zorg dat de training klaar staat als de sporters het veld op komen zodat je meteen 

kunt beginnen. 

� Gebruik zoveel mogelijk afgebakende ruimtes om te trainen om contact met andere 

sportbubbels te vermijden. 

� Tussen verschillende sportbubbels moet de onderlinge afstand van 1,5 meter nog 

steeds gerespecteerd worden. 

• Weet op voorhand wie er aanwezig is bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden. 

• Wijs er ouders, collega-trainers, … dat ze de richtlijnen moeten volgen.  

• Volg de richtlijnen van de infrastructuurbeheerders op voor wat betreft gebruik van toiletten, 

douches en kleedkamers. 

• Blijf niet nodeloos hangen in de sportinfrastructuur om uit te rusten of te socializen. 

• Hou rekening met de afstandsregels, behalve bij uw huisgenoten of uw uitgebreide sociale 

bubbel van maximum 10 personen.  


