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Covid-maatregelen 

Recreacup 2 Eppegem 

30/01/2022 

  

 

 
 
DEELNEMERS (SKIPPERS EN COACHES) 

 

▪ Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker 

dragen vanaf 6 jaar. 

▪ Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers,... 

▪ Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.  

▪ Voor trainers is het dragen van een mondmasker overal en altijd verplicht. 

▪ Tijdens het sporten moeten skippers geen mondmasker dragen.  

▪ Kleedkamers zijn NIET beschikbaar (het gaat te lang duren om deze te ontsmetten tussen de 

verschillende blokken). De skippers komen dus best in sportoutfit toe op het evenement. Er is 

voldoende plaats in de sportzaal om de zakken//trainingsbroeken/buitenschoenen te leggen. 

▪ Hou afstand, ontsmet regelmatig de handen en ventileer de ruimtes waar gesport wordt! 

▪ Wens je de cafetaria te betreden? Dan zal het Covid Safe Ticket opgevraagd worden vanaf 16j.  

▪ Voor deelnemers wordt het Covid Safe Ticket aangeraden maar het is geen verplichting. 

 

PUBLIEK 

 

▪ Er is GEEN publiek toegelaten. Ook géén begeleiders voor minderjarigen aangezien de lokale 

overheid het maximum aantal personen onder de 200 wil houden en men met deelnemers, 

trainers, juryleden en medewerkers al aan het maximum komt. 

▪ De cafetaria is wel toegankelijk voor publiek, maar de capaciteit is beperkt! 

▪ Wens je de cafetaria te betreden? Dan zal het Covid Safe Ticket opgevraagd worden vanaf 16j.  

▪ Als alternatief organiseert Zeroskip een leuke fotozoektocht dat zal rond de zaal in Eppgegem. 

Het parcours bedraagt ongeveer 5 km en kan met een kinderwagen of rolstoel gedaan worden. 

De club vraagt een vrije bijdrage voor de wandeling en 2 euro per wandelkaart. 

 

JURY 

 

▪ Gaan na aanmelding aan de inkom onmiddellijk door naar het jurylokaal.  

▪ Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker 

dragen. Ook tijdens het jureren is het dragen van een mondmasker verplicht.   

▪ Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.  

▪ Vermits catering niet is toegestaan, zal men de juryleden geen maaltijd aanbieden. Indien 

juryleden dus meer dan 1 blok moeten blijven, voorzien ze best zelf een lunchpakket. Water 

en versnapering worden wel voorzien. 

▪ Wens je de cafetaria te betreden? Dan zal het Covid Safe Ticket opgevraagd worden vanaf 16j.  

 

De organiserende club ZEROSKIP vzw is jullie dankbaar voor het naleven van bovenstaande regels 

zodat het wedstrijdweekend veilig kan verlopen voor iedereen! 
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