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Aandachtspunten 
voor spelers en 
ouders bij 
trainingen

Wie ziek is blijft thuis, daar bestaat geen twijfel over.

Zowel ouders als spelers volgen het circulatieplan, dit zijn de witte pijlen.

Bij aankomst op de campus wordt de lichaamstemperatuur gemeten, wie koorts heeft 
(+37,8) gaat terug naar huis. Ook de handen worden ontsmet. 

Bij toegang wordt de aanwezigheid direct geregistreerd.

Spelers gaan samen met de trainer het veld op, zij mogen voor de training niet alleen op het 
veld. Bij aankomst worden de spelers naar de juiste trainingszone begeleid.

Boven 12 jaar draag je steeds jouw mondmasker op de campus (behalve tijdens de 
training/wedstrijd) en je houdt 1m50 afstand.

Breng een zakje mee om jouw mondmasker op te bergen tijdens de training (met naam 
op).

Breng je eigen drinkbus mee (met naam op), liefst geen plastieken flesjes ter voorkoming 
van zwerfvuil.

Er wordt niet in de accommodatie rondgehangen, gespeeld,… en dit zowel voor als na de 
training.

Momenteel wordt er niet gedoucht tot en met de U 13, vanaf U 15 in eigen bubbel en kleine 
groepjes.

Kom gekleed naar de training en probeer stipt aanwezig te zijn, geen gebruik van de 
kleedkamers tot en met de U 13.

U15 en U17 krijgen afzonderlijke kleedkamers.

U6 tot U13 aanwezig om 17.50 uur stipt.

U15 en U17 aanwezig om 18.20 uur stipt.



Probeer vooraf je naar het toilet te gaan zodat je niet naar het toilet hoeft te gaan tijdens de 
training. De toiletten in de gang kunnen niet gebruikt worden. Er worden vervangende 
toiletten achter de kantine geplaatst.

Er wordt een spelerszone gemaakt, rode zone, waar enkel spelers en trainers zijn toegelaten.

Na elke training wordt al het gebruikte materiaal ontsmet.

Extra handgel in kantine en in elke kleedkamer.

Training enkel met aanwezigheid van een verantwoordelijke.

Bij de trainingen is één ouder per speler toegelaten, deze staat in één van de zes voorziene 
zones voor toeschouwers. Dit zijn de groene zones.

Ben je op vakantie geweest in een oranje en/of rode zone volg je de voorschriften van 
de overheid (14 dagen quarantaine).

De kantine is open, hetzij met een deurverkoop, hetzij volledig open. In laatste scenario 
dienen de regels van de horeca nageleefd te worden.

Onze focus ligt in eerste instantie op trainen. Wedstrijden worden in een latere fase 
bekeken. Wij volgen ook de richtlijnen van de overheid en voetbal Vlaanderen dagelijks op 
en passen deze toe.

Volg zeker onze website en facebook voor de laatste richtlijnen.
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