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ALGEMENE REGELS 
 
GEDRAGSCODE 

Iedereen die de accommodatie betreedt gaat ermee akkoord om alle maatregelen toe 

te passen. 

 
Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat je thuis blijft als je mogelijke 
coronasymptomen hebt en dat je voor en na het sporten anderhalve meter afstand 
houdt. Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je 
medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt. 
 

 

• 1,5 meter afstand! 

• Gezicht niet aanraken. 

• Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen: 
o koorts 
o grieperig gevoel 
o hoesten 
o kortademigheid 
o neusloop  
o ongewone vermoeidheid.  

Ga pas weer sporten als het mag van je arts. 

• Sport niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest is.  

• Verhoging van je lichaamstemperatuur/ koorts: rusten en minimum 3 dagen niet 
sporten vanwege het risico op een hartontsteking. 

 
 

Het is verplicht bij het betreden van de accommodatie 
een mondmasker te dragen.  
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PROTOCOL BIJ BETREDEN VAN DE ACCOMMODATIE KVC KESSEL LO  

 
De accommodatie is enkel toegankelijk voor een geplande activiteit. 
Het is verplicht bij het betreden van de accommodatie een mondmasker te dragen. 
 
HET IS NIET TOEGESTAAN trainingen te volgen naast het terrein 
 
Voorbereiding thuis 

• Voor tijdens het sporten eigen drank meebrengen 

• Toiletbezoek thuis. 

• Handen wassen met water en zeep VOOR je vertrekt. 
 
Op de accommodatie 

• Ontsmet je handen bij het betreden van de velden. 

• Vermijd aanraken van je gezicht. 

• Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi. 

• Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. 
HIGH FOOT is wel mogelijk. 

• In -en uitgang volgens aangeven volgen. 
 
Voetbalvelden / kleedkamers 

• Enkel toegankelijk voor spelers, sportieve staf en KVC medewerkers 
 
Vergaderzaal 

• Enkel toegankelijk voor bevoegde personen met een maximum van 2 personen. 
Hier draagt men steeds een mondmasker 

• PC ontsmetten na gebruik. 
 
De kantine / binnenruimte 
 
Hier draagt men steeds een mondmasker tot men plaats genomen heeft aan een tafel 
! Dit vanaf 12 jaar. 
 

• In -en uitgang volgen 

• Ontsmet je handen bij betreden van de kantine. 

• Verplichte registratie bij het binnekomen van de kantine. 

• Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is 
niet toegestaan.  

• Drank besteld en bediend aan de bar, steeds met respect voor de afstand van 1,5m 
met en tussen de klanten. 

• Tafels laten staan op de afstand van 1,5 meter. 

• Tafels en stoelen moeten na het vertrek van de gasten ontsmet worden, alvorens 
nieuwe gasten er mogen plaatsnemen.  

• Stimuleer het contactloos of elektronisch betalen en vermijd cash zo veel als 
mogelijk. Betaling met Payconiq is mogelijk 

• Er geldt een sluitingsuur, namelijk 24 uur ’s nachts. 

• Verlucht zo vaak mogelijk. 
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• Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden 

met zeep en gespoeld worden. 

De bierglazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet. 
Gebruik steeds voldoende detergent en laat de glazen voldoende lang weken in het 
water met detergent.  
Was de handdoeken steeds na gebruik. 
 

Keuken 

• In geen geval mogen personen die niet tot de kantinemedewerking behoren, zoals 
spelers, ouders, trainers de keuken en opslagplaats betreden. 

• Iedereen vermijdt zo veel mogelijk om met gereedschap (messen, 
keukenhanddoeken…) te werken dat ook door collega’s wordt gebruikt. 

• Het dragen van een mondmasker is verplicht voor het keukenpersoneel. Uiteraard 
draagt iedereen een koksmuts of haarnetje. 

• De keuken wordt regelmatig verlucht. 

• Ontsmettingsmiddel voorzien in de keuken. 
 
Fietsenstalling 

• Fietsen verplicht te plaatsen in de fietsenrekken. 

• Verboden fietsen te plaatsen aan de ingang onder het afdak. 
 
Materiaalkot 
 
Hier draagt men steeds een mondmasker. 
 

• Is toegankelijk voor 1 maximaal persoon (trainer) 

• Tijdens de aanwezigheid de deur openlaten 

• Bij het verlaten steeds de deur dicht doen 
 
Toilet 
 
Hier draagt men steeds een mondmasker. Dit vanaf 12 jaar. 
 

• Kantine, is ter beschikking voor de personen aanwezig in de kantine en 
toeschouwers. 

• De buitentoilet is enkel toegankelijk voor spelers en sportieve staf. 

• Ook in de toiletruimte geldt de 1,5-meterregel. Dus er wordt slechts 1 persoon per 

keer toegelaten. 

• Handen wassen na gebruik. Er wordt zeep en papieren doekjes voorzien. 
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PROTOCOL BIJ TRAININGEN 

 
HET IS NIET TOEGESTAAN trainingen te volgen naast het terrein. 
 
Kleedkamer  

• Geen gebruik tijdens trainingen. 
M.u.v. senioren A en B, reserven en dames. Met een maximum van 10 personen per 
kleedkamer. 

• De toegang tot de kleedkamers is verboden voor elke andere persoon. 
 
Toilet 

• De buitentoilet gebruiken. M.u.v. senioren A en B, reserven en dames in kleedkamer. 
 
Voor de training 

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

leden, gebruik hiervoor het s2s speler volgsysteem. 

• Breng de spelers op de hoogte van de algemene maatregelen, hygiëne, ziekte, ... 

• Zorg dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar is voor het starten van de 
training. 

• De ballen worden uitgedeeld door de trainer aan de spelers. 
 
Tijdens de training 

• Wordt het buitentoilet gebruikt. 

• Brengt ieder zijn eigen drank mee. 

• Trainers dragen een mondmasker, zodra het noodzakelijk is om een speler van kort 
bij te benaderen = interactie – blessure. 

• Trainers dragen een mondmaskers tijdens het overleg met collega trainers en 
ouders. 

• Geen toeschouwers bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is. 

Toeschouwers kunnen in de kantine wachten. 

 
Na de training 

• Ontsmet elke trainer zijn eigen en gebruikt materiaal en plaats het op de voorziene 
plaats. 

• Trainer of 1 aangeduide speler wast ballen, om weg te zetten in de ballenbak door de 
trainer. 

• Trainer wast gebruikte hesjes.  

• Kantine is toegankelijk. Vanaf 12 jaar met masker. 
 
EHBO-materialen en een AED ten alle tijden beschikbaar stellen 

• AED is beschikbaar in de kantine. 

• EHBO lokaal. 
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PROTOCOL VOOR SCHEIDSRECHTERS EN ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS 

 
Kleedkamer  
 

• Aanwezigheid van desinfecterende handgel. 

• Kleedkamer, stoelen, banken, tafels, douches, wasbakken en sanitair zijn proper en 
ontsmet. Hier wordt een papier geplaatst met: “Deze ruimte werd voor U gereinigd.” 

 
Voor de wedstrijd 
 

• Een welkomstdrankje kan indien dit aangeboden wordt in een ruimte waar de maatregelen 
met betrekking tot afstand, bediening, consumptie en hygiëne kunnen gewaarborgd 
worden. 

• Dranken (water, sportdrank) kunnen enkel genuttigd worden door middel van kleine 
flesjes die ongeopend door de bezochte club aangeboden worden.  

• Bij de betaling van de vergoeding en verplaatsingskosten moet dit in een gesloten omslag 
directe aanrakingen met cash geld te vermijden. Vermeld hierop het bedrag. 

• Geen enkele andere persoon dan de door het Bureau Arbitrage aangeduide 
scheidsrechter, assistent-scheidsrechters, een aangeduide official van het Bureau 
Arbitrage en de afgevaardigde van thuisploeg en bezoekers zijn in de kleedkamer 
toegelaten. Daar wordt steeds de anderhalve meter afstand gerespecteerd. Indien niet 
mogelijk worden mondmaskers gedragen. 

• Voorafgaande massage/verzorging door een kine van één van de clubs is niet toegelaten. 

• Wedstrijdblad: vooraleer u de PC aanraakt, moet deze ontsmet worden. Na elke 
manipulatie door een andere persoon, wordt de ontsmetting herhaald. 

• Identiteitskaarten worden niet aangeraakt door de ref maar worden getoond door de 
afgevaardigde die een mondmasker draagt. 

• Nazicht van de uitrusting: deze gebeurt vanop anderhalve meter afstand; in de 
buitenlucht en zonder aanrakingen. 

• Wedstrijdbal, reserveballen, … ontsmetten voor de wedstrijd. 

• Spelers begeven zich voor de wedstrijd rechtstreeks naar het speelveld. 
Er is geen line-up. 

 
Tijdens de wedstrijd 
 

• De toss gebeurt door de scheidsrechter en beide kapiteins. De anderhalve meter afstand 

wordt daarbij gerespecteerd.  

Andere personen (bv. schenkers van een wedstrijdbal, sponsors, …) respecteren strikt de 

afstandsregel van anderhalve meter. 

• Vervangingen: worden gemeld vanop minimum anderhalve meter afstand. De assistent-

scheidsrechter blijft ook deze afstand respecteren ten opzichte van de invaller en raakt 

deze niet aan. 

• De (assistent-) scheidsrechter waakt er over dat de anderhalve meter tussen hem en de 

personen in de technische en neutrale zone steeds gerespecteerd blijft. Indien niet alle 

wisselspelers en officials op de bank kunnen plaats nemen, rekening houdend met de 

anderhalve meter afstand, nemen zij plaats achter de omheining. 
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• Afdwinging van de anderhalve meter afstand bij het gebruik maken van disciplinaire 

maatregelen. Verbale opmerkingen, gele en rode kaarten worden gegeven met respect 

voor de afstandsvoorschriften. 

• Respecteer na het affluiten (rust en einde wedstrijd) en bij het zich begeven naar de 

kleedkamers de anderhalve meter afstand. 

Na de wedstrijd 
 

• Invullen wedstrijdblad: wordt bij voorkeur thuis gedaan. 
Indien toch invulling ter plaatse: de PC ontsmetten. Na elke manipulatie door een andere 
persoon, wordt de ontsmetting herhaald.  

• Een drankje/hapje kan worden aanvaard indien dit aangeboden wordt in een ruimte waar 
de maatregelen met betrekking tot afstand, bediening, consumptie en hygiëne kunnen 
gewaarborgd worden. 
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PROTOCOL BIJ WEDSTRIJDEN 

 
Vanaf U19 is het NIET TOEGESTAAN wedstrijden te volgen naast het terrein. 
 
Bij vriendschappelijke wedstrijden van U6 t/m U17 is het enkel toegelaten voor 
ouders de wedstrijden te volgen naast het terrein. 
 
Kleedkamer  

• Gebruik tijdens wedstrijden is mogelijk. 

• De toegang tot de kleedkamers is verboden voor elke persoon die geen deel 
uitmaakt van het team. 

• Scheidsrechter kleedkamer is alleen toegankelijk door de scheidsrechter (1 
scheidsrechter per keer). 

• Deuren tijdens de activiteiten open laten, met uitzondering tijdens het douchen. 

• Ontsmetten na de wedstrijd is de verantwoordelijke van de afgevaardigde.  
 
Toilet 

• In eigen kleedkamer. 
 
Voor de wedstrijd 

• Weet op voorhand wie er aanwezig is bij de training/activiteit. Gebruik hiervoor het 

s2s speler volgsysteem. 

• Breng de spelers op de hoogte van de algemene maatregelen, hygiëne, ziekte, ... 

• Zorg dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar is voor het starten van de 
wedstrijd. 

• De ballen worden uitgedeeld door de trainer aan de spelers. 

• Voor de verplaatsing naar uitwedstrijden zorgt elke speler voor eigen vervoer. 
 
Tijdens de wedstrijd 

• Wordt het toilet in de eigen kleedkamer gebruikt. 

• Brengt ieder zijn eigen drank mee, sportdrank of water. 

• Trainers dragen een mondmasker, zodra het noodzakelijk is om een speler van kort 
bij te benaderen. 

• Trainers en afgevaardigde/verzorgers dragen een mondmaskers tijden het overleg 
met collega trainers, afgevaardigden en ouders. 

• Alleen de trainers mogen rechtstaand coachen, alle anderen officiële deelnemers 
(minimum de afgevaardigde) nemen plaats in de dug-out op 1,5 meter van elkaar. De 
overige staan achter de omheining. 
Hier draagt men steeds een mondmasker vanaf 13 jaar (U15). 

 
Na de wedstrijd 

• Materialen ontsmetten. 

• De kleedkamers 
o Maximaal 20’ beschikbaar na de wedstrijd. 
o Reinigen na gebruik door afgevaardigde. Eveneens kleedkamer tegenstander 

en scheidsrechter.  

• Kan er een bezoek gebracht worden aan de kantine voor consumptie mits regels. 

• Blijf niet hangen rond de velden op de club, ga zo snel mogelijk naar huis. 
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EHBO-materialen en een AED ten alle tijden beschikbaar. (AED in de kantine en EHBO 
lokaal). 
 

Procedure bij blessure 

• Speler geeft teken als hij hulp nodig heeft. 

• 1 verantwoordelijke mag de speler benaderen (trainer, afgevaardigde) 

Deze draagt een mondmasker en hygiënische handschoenen.  

• Vraag aan de gekwetste naar een eigen mondmasker of voorzie er één. 

• Gebruik alleen medisch materiaal voor verzorging. Geen waterzak of spons. 

• Bij het verplaatsen van de speler (al dan niet met draagberrie) dragen de 

hulpverleners een mondmasker.  

• Speler wordt naar het EHBO lokaal gebracht voor verdere verzorging. Het aantal 

personen in het EHBO lokaal is beperkt tot de verzorger en bij noodzaak een ouder 

van de speler. 

• Het EHBO lokaal na gebruik ontsmetten.  
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PROCEDURE BIJ VASTSTELLING BESMETTING 

 

Wanneer je als sportorganisatie verneemt dat één van jouw leden van jouw sportactiviteiten 

besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op. 

Stap 1: Schat het risico in 

• Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest binnen een tijdspanne van 2 

dagen voor het begin van de symptomen?  

o Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten niet als 

contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing. 

o Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen. 

• Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen 

gevolgd? 

o Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen niet als contactpersoon 

worden opgegeven voor contact tracing. 

o Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen. 

Stap 2: Contactpersonen 

• Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen. 

• Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit 

zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval. 

• Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing 

Team. 

Stap 3: Communicatie 

• Maak nooit de medische gegevens van een lid bekend!  

• Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette 

persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, te 

informeren. Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat. 

• Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen 

van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te 

bezorgen met betrekking tot contactonderzoek: https://www.zorg-en-

gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf . Op 

die manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie 

van contactonderzoek. 

 

Corona Safe verantwoordelijke is TJVO en/of AVJO. 

Draagt fluo vestje en is aanspreekpunt. 
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GEDRAGSCODE VOOR TRAINERS/AFGEVAARDIGDEN 

 

Voor het sporten 

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

leden, gebruik hiervoor het s2s speler volgsysteem. 

• Bereid je training goed voor, zodanig alles vlot verloopt (aankomst, training, vertrek). 

• Zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de 

samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt. 

• Zorg dat er zo weinig mogelijk materialen gedeeld moeten worden. 

• 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. 

• Maak vooraf de (gedrags-)regels duidelijk. 

• Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen 

schudden. 

 
Tijdens het sporten 

• Wordt het buitentoilet gebruikt, tijdens wedstrijden in eigen kleedkamer. 

• Brengt ieder zijn eigen drank mee. 

• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen 

noodzakelijk is. 

• Mondmasker 

o Je mag coachen zonder mondmasker als de afstand van 1,5 m gerespecteerd 

wordt. 

o Bij het benaderen van een speler draag je een mondmasker (overleg, 

blessure). 

o Tijdens het overleg met een collega trainer draag je steeds een mondmasker. 

• Laat spelers het terrein niet verlaten zonder toestemming. Wees attent dat de speler 

snel terug. 

 
Na het sporten 

• Ruim zelf het materiaal op, behalve de doelen (door spelers). 

• Ontsmet je eigen sportmateriaal. 

Gedeeld materiaal moet worden schoongemaakt. Reinig het zelf, de voorziening is er 

in het materiaalkot.  

• Was of desinfecteer je handen. 

• De kleedkamers 
o Maximaal 20’ beschikbaar na de wedstrijd. Niet bij trainingen (voorlopig). 
o Reinigen na gebruik door afgevaardigde. Eveneens kleedkamer tegenstander 

en scheidsrechter. 

• Kan er een bezoek gebracht worden aan de kantine voor consumptie mits opvolging 
van de regels. 

• Beperk je tijd op de sportvelden. Blijf niet langer dan noodzakelijk is. 

Lees ook 

• Protocol voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Pag. 6 
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➢ Neem op elk ogenblik van je aanwezigheid op de sportlocatie een voorbeeldrol op. 

➢ Neem een signaalfunctie op voor ouders, collega-trainers, sporters, … om zaken te 

melden die niet in lijn zijn met de corona-maatregelen zijn of niet gepast. 

➢ Laat sporters niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training.  

➢ Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer 

dat niet gebeurt. Draag zorg voor je mondmasker en heb het steeds bij de hand. 
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GEDRAGSCODE VOOR SPELERS, OUDERS, Grootouders, Voogd, … 

 

Iedereen die de accommodatie betreedt gaat ermee akkoord om alle maatregelen toe 

te passen. 

Het is verplicht bij het betreden van de accommodatie een mondmasker te dragen. 
Dit vanaf 12 jaar. 
 
Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat je thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen 
hebt en dat je voor en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen 
gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met 
wie je in contact komt. 
 

• 1,5 meter afstand! 

• Gezicht niet aanraken. 

• Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen: 
o koorts 
o grieperig gevoel 
o hoesten 
o kortademigheid 
o neusloop  
o ongewone vermoeidheid.  

Ga pas weer sporten als het mag van je arts. 

• Sport niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest is.  

• Verhoging van je lichaamstemperatuur/ koorts: rusten en minimum 3 dagen niet 
sporten vanwege het risico op een hartontsteking. 

 
Voorbereiding thuis 

• Alleen na afspraak 

o Ga alleen naar een sportclub voor een geplande activiteit. 

o Laat tijdig weten dat je aanwezig zult zijn. 

o Breng je kind(eren) tijdig, maar ook niet te vroeg naar de training (10’ voor) of 

wedstrijd (afspraak met trainer). 

• Kleding en materiaal 

o Trek je sportkleren al aan, want de kleedkamer van je club is gesloten bij de 

training. 

o Neem kleding mee voor na het sporten als je bezweet bent. 

o Check of je al je spullen bij je hebt, zodat je niets hoeft te lenen. 

o Ontsmet je eigen sportmateriaal. 

o Er zijn geen toeschouwers toegelaten naast het terrein. Enkel in de kantine. 

• Hygiëne 

o Laat je kinderen thuis nog naar het toilet gaan en laat ze hun handen met 

water en zeep wassen voor vertrek.. 

• Vervoer 

o Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie. 

o Wanneer je kind(eren) niet zelf naar de training/wedstrijd kunnen reizen zorg 

dan dat je als ouder alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt. 

Op de accommodatie 

http://www.sport.vlaanderen/corona
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• Aankomst 

o Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten aan. 

o Volg de richtlijnen van de organisatie, de pijlen en de informatieborden. 

• Hygiëne 

o Ontsmet je handen. 

o Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.  

•  Gedragscode voor spelers 

o Draag handschoenen als je zo beter onthoudt dat je je gezicht niet mag 

aanraken en als handschoenen het sporten niet bemoeilijken. 

o Gebruik alleen je eigen handdoek en drinkbus. 

o Gebruik zoveel mogelijk je eigen sportmateriaal: bal, keeperhandschoenen, 

hesje, … 

o Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je 

elleboogplooi. 

o Heb je verzorging of hulp nodig, laat je dan door zo weinig mogelijk mensen 

aanraken. Volg de instructies van de trainer of de organisatie. 

• Gedragscode voor ouders, grootouders, voogd, … 

o Je kan als ouder de training niet bijwonen, er is de mogelijkheid om op uw 

kind te wachten in de kantine. 

o Je mag wel de vriendschappelijke wedstrijden van uw kind volgen naast 

het terrein. 

o Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers, begeleiders en bestuursleden. 

• De kantine 

o Neem je plaats en behoud deze tot je vertrekt. 

o Zet je uw mondmasker op zodra je recht staat (bestellen, toilet, ...). 

o Mag je bestellen aan de toog. 

• Als medische ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is 

het toegestaan dat één ouder op de terreinen aanwezig is. Voor deze persoon geldt 

ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden. 

Bespreek dit met de sportieve leiding, TVJO en/of AVJO. 

 

Na het sporten 

• Ontsmet je eigen sportmateriaal. 

• Was of desinfecteer je handen. 

• Douchen is niet mogelijk, de kleedkamers en douches blijven nog gesloten na de 

training. Bij wedstrijden is dit wel mogelijk gedurende beperkte tijd. 

• Maak goede afspraken met je kind(eren) als zij nog iets wensen te drinken in de 

kantine. 

• Blijf niet nodeloos hangen aan de sportvelden om uit te rusten of te socializen. 
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GEDRAGSCODE VOOR TOESCHOUWERS, BEZOEKERS, … 

 

Iedereen die de accommodatie betreedt gaat ermee akkoord om alle maatregelen toe 

te passen. 

Het is verplicht bij het betreden van de accommodatie een mondmasker te dragen. 
Dit vanaf 12 jaar. 
 

Je kan als toeschouwer de trainingen of wedstrijden niet bijwonen. 

 

• 1,5 meter afstand! 

• Gezicht niet aanraken. 

• Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen: 
o koorts 
o grieperig gevoel 
o hoesten 
o kortademigheid 
o neusloop  
o ongewone vermoeidheid.  

Ga pas weer sporten als het mag van je arts. 

• Sport niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest is.  

• Verhoging van je lichaamstemperatuur/ koorts: rusten en minimum 3 dagen niet 
sporten vanwege het risico op een hartontsteking. 

 
Voorbereiding thuis 

• Alleen na afspraak 

o Ga als bezoeker alleen naar de club voor een geplande afspraak. 

Op de accommodatie 

• Aankomst 

o Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afspraak aan. 

o Begeef je onmiddellijk naar de kantine. 

o Volg de richtlijnen van de organisatie, de pijlen en de informatieborden. 

• Hygiëne 

o Ontsmet je handen. 

o Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand of schouderklopje.  

•  Gedragscode 

o Draag handschoenen als je zo beter onthoudt dat je je gezicht niet mag 

aanraken en als handschoenen het sporten niet bemoeilijken. 

o Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je 

elleboogplooi. 

• De kantine 

o Neem je plaats en behoud deze tot je vertrekt. 

o Zet je uw mondmasker op zodra je recht staat (bestellen, toilet, ...). 

o Mag je bestellen aan de toog. 

Lees ook 

• Protocol bij betreden van de accommodatie KVC Kessel-Lo – pag. 3 

http://www.sport.vlaanderen/corona

