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INTRO 

Deze handleiding omvat richtlijnen en afspraken om de clubs te helpen een vlotte en veilige 

doorstart te maken van hun werking ten tijde van Covid-19. 

 

Onze uitgangspunten hierbij zijn: 

 

→ Nationale veiligheidsraad en voorschriften van experten zijn strikt te volgen, er is geen 

ruimte voor improvisatie 

→ Gezonde en veilige sportbeoefening staat voorop 

→ De heropstart zal gefaseerd en verantwoord moeten verlopen 

→ De sociale rol van de club en het clubleven zijn een meerwaarde voor het individu 

→ De club bepaalt zelf of een opstart/doorstart mogelijk is. Hierbij dienen alle afspraken en 

maatregelen te kunnen gegarandeerd worden. Ouders/trainers/sporters kunnen geen 

trainingstijd opeisen, maar maken ook zelf de keuze of ze ingaan op deze aangepaste 

trainingssituatie. 

 

Het hervatten van trainingsactiviteiten – ook op het einde van het seizoen - kan zeker een boost zijn 

voor de sporters, zowel op sportief, mentaal als sociaal vlak. Het onderstreept meteen ook de 

belangrijke rol die de club en de trainers spelen in onze maatschappij. 

 

1 INDOOR 

1.1 GEORGANISEERDE INDOOR CLUBTRAININGEN 

Van zodra de Nationale Veiligheidsraad de toestemming geeft om fysieke activiteit in groepsverband 

indoor toe te laten, en dit wordt vastgelegd in een Ministerieel Besluit, biedt dit opnieuw extra 

mogelijkheden voor onze clubs want we kijken er natuurlijk allemaal naar uit om onze trainingen in 

de zaal te hervatten. Het geeft ons de mogelijkheden om in veiligere omstandigheden (sportvloer, 

matten,..) en met toestellen te trainen.  

 

Heel belangrijk hierbij – onder andere in functie van de verzekering - is dat het gaat om 

georganiseerde clubtrainingen. Dit wil zeggen: 

 

1. Je kan in een bubbel van maximum 20 personen trainen – inclusief de trainer(s). 

Verschillende takken kunnen samengevoegd worden tot éénzelfde bubbel. 

 

2. De accommodatie is voldoende groot (10m2 per persoon) en kan goed verlucht worden. 

Het is toegestaan om met verschillende bubbels in eenzelfde zaal te trainen als de minimale 

oppervlakte kan gegarandeerd worden.    

Tip: Leg op voorhand vast wie mag en zal komen, dit om overtal te vermijden 
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3. Begin- en einduur worden strikt afgebakend.  

Tip: voorzie 10’ tussen 2 trainingsblokken om materiaal te reinigen en/of te vermijden dat 

sporters elkaar moeten kruisen. 

 

4. Beperk iedere training tot maximum 2 uur per groep. Dit omwille van de opbouwfase 

waarin iedereen zit - na een relatieve rust - én in functie van de gezondheid. Een 

geleidelijke en progressieve opbouw is de norm.  

 

5. Trainers dienen minimum 18 jaar oud te zijn (kan eventueel aangevuld worden met 

hulptrainers indien aantallen het toelaten). Zij hebben in deze situatie een extra rol die 

enige maturiteit vraagt.   

Tip: overleg met je trainers. Misschien staat niet iedereen te springen om hun ‘oude rol’ terug 

op te nemen. Zeker wanneer ze wat ouder zijn of in contact komen met mensen die tot de 

risicogroep behoren. 

 

6. Sporters en trainers moeten gezond en in goede fysieke conditie zijn. Ze mogen niet tot de 

risicogroep behoren of in hun thuissituatie iemand hebben die tot de risicogroep behoort. 

Ben je ziek geweest, dan is het noodzakelijk om minimum 10 dagen symptoomvrij te zijn 

alvorens aan een georganiseerde outdoor training deel te nemen. 

 

7. Voorzie als club voor de trainer de nodige ontsmettingsmiddelen zodat alles in zo 

hygiënisch mogelijke omstandigheden kan verlopen.  

 

8. Enkel personen die strikt noodzakelijk zijn tijdens de trainingen worden toegelaten, ouders 

of supporters zijn niet welkom.  

Tip: trainer wacht de sporters buiten op, zodat derden niet mee naar binnen moeten 

 

Social distance is niet nodig voor sporters die jonger zijn dan 12 jaar, wel voor +12-jarigen en trainers. 

Heb je een groep waar er zowel sporters jonger als ouder dan 12 jaar trainen, dan worden natuurlijk 

de strengste maatregelen (+12 jaar) gehanteerd. 

 

 

1.2 INFRASTRUCTUUR 

De infrastructuur moet garant staan voor sportbeoefening in de meest hygiënische omstandigheden 

en daarvoor zijn extra maatregelen nodig: 

 

1. Faciliteiten voorzien voor een goede handhygiëne van alle sporters en trainers bij aanvang 

en beëindigen van de training of na toiletbezoek. Is er geen water en zeep voorhanden, 

voorzie dan ontsmettende handgel 
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2. Toiletten mogen openblijven, maar dienen voor en na elk trainingsblok gereinigd en 

ontsmet te worden 

 

3. Douches, kleedkamers, cafetaria,… moeten gesloten blijven 

Tip: sporters trekken hun sportkledij thuis aan. Voorzie een aangeduide plek waar ‘overkledij’ 

uitgetrokken kan worden of waar sporttassen kunnen staan 

 

4. Toestellen dienen voor en na een trainingsblok gereinigd en ontsmet te worden. 

Tip: info over ontsmetten van materiaal vind je hier.   

Tip: Toestelleverancier Janssen-Fritsen heeft specifieke producten getest die voldoen aan 

alle WHO-normen en geen schade toebrengen aan turnmateriaal. Meer info van zodra 

beschikbaar: www.janssen-fritsen.be 

 

5. Breng markeringen aan om social distancing (+12 jaar) zoveel mogelijk te garanderen 

Tip: verdeel de vloer in zones met velcro, maak wachtzones waar sporters wachten als ze 

niet in actie komen op het toestel 

 

Belangrijk: trainen jullie in de accommodatie van een gemeente, school of particulier, maak op 

voorhand duidelijke afspraken over beschikbaarheid, het aanbrengen van markeringen en het 

permanente onderhoud om alle maatregelen te kunnen opvolgen. We bezorgen de club ook een 

voorbeeldbrief die kan gebruikt worden naar externe partijen. 

 

 

1.3 TRAINING & VOORBEREIDING 

 

Handhygiëne is de eerste essentiële maatregel. Was/ontsmet handen steeds voor en na de training 

en zoveel mogelijk bij het wisselen van toestellen. Social distancing is de tweede essentiële 

maatregel gedurende de hele training. Dit zowel tussen de sporters onderling (indien +12 jaar) als 

tussen de trainer en sporters. Dus: 

- Geen partneroefeningen of oefenstof waar er contact nodig is 

- Zorg ervoor dat sporters elkaar niet onnodig moeten kruisen. Bepaal doorschuif- of 

verplaatsingsrichting en markeer dit. Voorzien eventueel zones waar sporters kunnen 

wachten of rusten tussen twee oefenbeurten. 

 

De neus/mondbescherming is omwille van de veiligheid niet vereist voor sporters. Indien social 

distance niet kan gegarandeerd worden of bij noodzaak (helpen van de sporter), alsook bij contact 

met mensen buiten de bubbel (ouders,…), is een neus/mondbescherming vereist. Trainers dienen 

een neus/mondbescherming dus steeds bij te hebben. 

Ook de training zelf vraagt extra aanpassingen. De trainer speelt hierin een cruciale rol. Nóg meer 

dan anders zal hij of zij de training gedetailleerd moeten voorbereiden. Zowel op vlak van keuze 

https://www.apb.be/APB%20Documents/NL/All%20partners/CORONAVIRUS_DESINFECTIE_HANDEN_OPPERVLAKTEN_31_03_20.pdf
http://www.janssen-fritsen.be/
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oefenstof als gebruik van eventuele toestellen en de organisatie. De focus ligt nog steeds op de 

opbouw en basis, maar je kan wel voor het eerst veiligere situaties (matten/opstellingen) creëren en 

toestellen gebruiken om je trainingen in te vullen. Hou ook hierbij maximaal rekening met social 

distance. 

 

 

2 COMMUNICATIE  

Voor deze maatregelen is een gefaseerde aanpak aangewezen. Dit is geen verplichting, eerder een 

advies omdat we de eigenheid van elke club respecteren: de club bepaalt welke sporters en groepen 

een zekere voorkeur krijgen.  

Tip: Hou rekening met de sportieve doelen van de sporters, hun mentaal en sociaal welbevinden. Hou 

ook rekening met de doorstart van de clubwerking en het garanderen van de continuïteit op 

(midden)lange termijn. 

 

Om zo transparant mogelijk te zijn, communiceer de gemaakte keuzes naar alle leden van de club. 

De verdere praktische uitwerking kan dan doelgroepspecifiek gebeuren. Om de club hierin te helpen, 

ontwikkelden we visuals. Hiermee kunnen sporters en trainers heel duidelijk zien wat er van hen 

verwacht wordt en welke afspraken ze dienen na te leven. 

 

Zorg er als club voor dat alle betrokkenen (en hun ouders) op voorhand deze info krijgen 

toegestuurd. Hang indien mogelijk de schema’s uit op de outdoor/indoor trainingsplaats. 
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