
 
 

 
COVID 19 – Richtlijnen voor de SPELER – VV Volkegem 

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 wedstrijd aan VV Volkegem 

gemeld te worden. VV Volkegem verwittigt de ouders en de spelers van de Het dragen van 

een mondmasker is verplicht op de volledige campus. 

RICHTLIJNEN VOOR SPELERS 

• Kom zoveel mogelijk in (wedstrijd)uitrusting naar de club.  

• Kom niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit.  

• Blijf na de activiteit niet rondhangen op of rond het voetbalterrein. 

• Laat je temperatuur meten bij aankomst.  

• Handen worden ontsmet bij het betreden van de accommodatie. Handgel staat bij de inkom 

aan de kantine en de kleedkamer. Of: was je handen grondig met water en zeep in het 

sanitair blok. 

• Een mondmasker dragen is verplicht vanaf 12 jaar.  

� Draag het zodra u uit de wagen stapt en als u zich naar de kleedkamer begeeft. 

� Draag het ook in de kleedkamer.  

� Op het speelveld tijdens de training mag je masker af. Stop het masker in een plastic of 

papieren zak met je naam.  

• Elke ploeg vormt 1 bubbel. Blijf in je bubbel en kruis niet met een andere bubbel.  

• Gebruik de kleedkamer enkel voor noodzakelijke kledij- en schoenenwissel. Verlaat de 

kleedkamer zo snel mogelijk. Neem in de kleedkamer steeds je zelfde plaats in voor en na de 

training. 

• Hou tijdens de oefeningen op training zo veel mogelijk afstand van 1.5m. (+12 jaar) 

• Na de training wordt douchen voorlopig niet toegelaten. Na het douchen wordt het 

mondkapje onmiddellijk terug opgezet. 

• Ga op het terrein NIET zitten of liggen. 

• Spuwen op het terrein is verboden, ook bij de keeper in zijn handschoenen 

• Neus snuiten gebeurt in de dug-out met cleenex uit de aanwezige COVID-box. Gooi de 

gebruikte cleenex in de vuilniszak uit de Covid-box. Ontsmet uw handen met handgel 

vooraleer je weer gaat spelen. 

• 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.  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. 

• Petflessen en plastic wegwerpbekers zijn op onze sites strikt 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. 


