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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 outdoor trainingsactiviteiten 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.
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OUTDOOR
Van zodra de Nationale Veiligheidsraad de toestemming geeft om fysieke activiteit in groepsverband
in de buitenlucht toe te laten, en dit wordt vastgelegd in een ministrieel besluit, biedt dit ook
mogelijkheden voor onze clubs. Misschien heb je wel een openbaar sportveldje of grasplein in de
buurt van de zaal en kunnen er op die manier in een eerste fase al enkele outdoor trainingen
opgestart worden.

1

GEORGANISEERDE OUTDOOR CLUBTRAININGEN

Heel belangrijk hierbij – onder andere in functie van de verzekering - is dat het gaat om
georganiseerde clubtrainingen. Dit wil zeggen:
1. Er worden per training maximaal 20 sporters toegelaten (inclusief sportbegeleider) mits in
acht nemen van social distancing (oppervlakte per persoon wordt vastgelegd in ministerieel
besluit). Breng de nodige markeringen aan om dit te garanderen.
Tip: Leg op voorhand vast wie mag en zal komen, dit om overtal te vermijden
2. 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
3. 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. Hou er ook rekening mee dat de
ondergrond vaak niet aangepast is om langdurige sportbeoefening te doen en vermijd
overbelasting.
4. 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 ‘oude rol’ terug op
te nemen. Zeker wanneer ze wat ouder zijn of in contact komen met mensen die tot de
risicogroep behoren
5. 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.
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6. Voorzie als club voor de trainer handgel of andere ontsmettingsmiddelen, zodat alles in zo
hygiënisch mogelijke omstandigheden kan verlopen. We vragen de sporters om zelf hun
eigen handgel mee te brengen, om zoveel mogelijk contact te vermijden.
7. Enkel personen die strikt noodzakelijk zijn tijdens de trainingen worden toegelaten, ouders
of supporters zijn niet welkom.
Tip: trainer wacht de sporters op een afgesproken plaats op
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COMMUNICATIE
Door 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 trainingsplaats.
1

SPORTER
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2

TRAINER
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