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 Specifieke coronamaatregelen 

Demoteamhappening 

12 februari 2022 

 

 
Omwille van de huidige corona situatie zal de Demoteamhappening er iets anders uitzien dan de voorbije jaren. 
Helaas is er geen publiek toegelaten op de Demoteamhappening, ook geen ouders van minderjarige gymnasten. 
Aangezien hierdoor ook de inkomsten aan ticketgelden wegvallen, is het niet eenvoudig om de 
Demoteamhappening te organiseren. Zowel de organiserende club (WIK Oostende) als Gymfed willen er alles aan 
doen om de Demoteamhappening alsnog te laten doorgaan. Daarom informeren we jullie omtrent de nodige 
maatregelen die wij dienen te nemen om deze organisatie mogelijk te maken: 
 

AANPASSINGEN TIJDENS DE REPETITIES EN WEDSTRIJD 

 

▪ De twee sessies zullen opgesplitst worden in kleinere sessies.  

o Voor Demo B1: 2 sessies van 5 groepen 

o Voor Demo A: 1 sessie van 4 groepen en 1 sessie van 3 groepen 

→ We vragen de groepen om de zaal en kleedkamer zo snel mogelijk te verlaten na afloop van 
hun kleine sessie.  

→ Voor juryleden worden de sessies niet opgesplitst. Voor hen blijft er dus één sessie Demo B1 
en één sessie Demo A. 

▪ Aanpassingen tijdens de repetities: 

o Er is geen verende opwarmvloer. De organiserende club voorziet een mattenvierkant en 
airtrack. We voorzien wel een langere opwarming: voor Demo B1 telkens 10 minuten (i.p.v. 8 
minuten) per club, voor Demo A telkens 12 minuten (i.p.v. 10 minuten).  

o Omwille van de verschillende sessies en de hierdoor beperkte tijd, is er geen tijd voorzien tussen 
de opwarming op de opwarmvloer en de opwarming op de wedstrijdvloer. De vloeren liggen 
naast elkaar. Tijdens de wedstrijd is er uiteraard wel een rustmoment voorzien om klaar te staan.  

o Er worden geen 15 minuten extra tijd voorzien voor het inoefenen van moeilijke delen aangezien 
de verschillende clubs omwille van Covid-19 niet samen op de wedstrijdvloer mogen.  

o Hierbij een foto van de opwarmvloer en airtrack: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

▪ De prijsuitreiking vindt plaats na de laatste sessie van Demo B1 en de laatste sessie van Demo A. Per 
club zullen 2 trainers toegelaten zijn op de wedstrijdvloer, geen gymnasten. Voor groepen die in de eerste 
sessie van het circuit deelnemen, mogen 2 trainers blijven om de prijsuitreiking alsnog bij te wonen.  

▪ We vragen om de tijd in de kleedkamers te beperken. Door de verschillende sessies is de tijd tussen de 
repetities en de wedstrijd korter dan in normale omstandigheden. We vragen dan ook om hier rekening 
mee te houden en make-up, etc. indien nodig al vooraf in orde te brengen. 

▪ De wedstrijd zal zonder belichting doorgaan. 

▪ Er is geen publiek toegelaten. Ook ouders van minderjarige gymnasten kunnen niet komen kijken. 
Gymnasten in eenzelfde kleine sessie kunnen wel naar elkaar kijken indien gewenst. Zij kunnen op de 
tribune plaatsnemen mits de nodige afstand en het dragen van een mondmasker.  

▪ We bekijken op dit moment de opties om de oefeningen van alle deelnemende groepen te filmen. Indien 
dit haalbaar is, brengen we jullie hiervan op de hoogte.   
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   DEELNEMERS EN COACHES 

 
▪ Van zodra je de sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen. 

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

▪ Tijdens het sporten hoef je als sporter geen mondmasker te dragen. 

▪ Trainers houden het mondmasker op. 

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

▪ Je bent enkel aanwezig tijdens de wedstrijdsessie waaraan je deelneemt.  

▪ Kleedkamers mogen open blijven, beperk het gebruik. 

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

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

▪ Test je positief en was je aanwezig op deze organisatie? Neem dan contact op per mail met de Gymfed-
coördinator: evavynckier@gymfed.be.  

▪ De algemene FAQ-pagina kan je hier terug vinden. 

 
PUBLIEK 

 

▪ Er is geen publiek toegelaten. Ook ouders van minderjarige gymnasten kunnen niet komen kijken. 

▪ Gymnasten in eenzelfde kleine sessie kunnen wel naar elkaar kijken indien gewenst. Zij kunnen op de 
tribune plaatsnemen mits de nodige afstand en het dragen van een mondmasker.  

 

 
JURYLEDEN EN MEDEWERKERS 

 

▪ Van zodra je de 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. 

▪ Je bent enkel aanwezig tijdens de wedstrijdsessie waaraan je deelneemt. 

▪ Voor juryleden en medewerkers wordt het Covid Safe Ticket aangeraden maar het is geen verplichting. 

▪ Test je positief en was je aanwezig op deze organisatie? Neem dan contact op per mail met de Gymfed-
coördinator: evavynckier@gymfed.be.  

▪ De algemene FAQ-pagina kan je hier terug vinden. 

 
 
De organiserende club WIK Oostende is jullie dankbaar voor het naleven van bovenstaande regels zodat de 
Demoteamhappening veilig kan verlopen voor iedereen! 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gymfed.be/
mailto:info@gymfed.be
mailto:evavynckier@gymfed.be
https://www.gymfed.be/nieuws/faq-corona-gymfed-organisaties
mailto:evavynckier@gymfed.be
https://www.gymfed.be/nieuws/faq-corona-gymfed-organisaties

