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Trainers


1 ploegbubbel is een ploeg (spelertjes) met trainer en afgevaardigde. Voor contact met andere
ploegbubbels en ouders respecteer je de regels van social distancing.



Mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar op het volledig complex van KVV SDS, dit mag enkel
afgenomen worden op het terrein na aangeven van de trainer. Het mondmasker moet in een
genaamtekend plastic zakje worden gestopt.



Laat de spelers voor de wedstrijd toekomen met de voorgeschreven kledij (wedstrijd en
training).



Registreer de aanwezigheid van de spelers in de online tool van de club.



Verzamel voor de training of opwarming/wedstrijd per ploegbubbel op het gras voor terrein B.
Spelers mogen enkel het terrein betreden als de trainer dit aangeeft.



Sportzakken worden per ploegbubbel onder het afdak geplaatst aan de cafetaria. Iedere speler
brengt zijn eigen drankbus mee en (vanaf 12 jaar) een genaamtekend zakje voor een
mondmasker.



Kleedkamers zijn voorlopig gesloten, en dit tot nader bericht. Voor individuele ploegbubbels en
evenementen worden eventueel uitzonderingen gemaakt. Respecteer dan de beperkingen die
zijn opgelegd en betreed enkel een ontsmette kleedkamer (dit wordt aangegeven door een
kaartje op de deur. Groen = ontsmet, Rood = nog te ontsmetten).



Handen reinigen bij het betreden en verlaten van de club en de velden. Er is ontsmettingsmiddel
voorzien aan terrein B. Zie er ook op toe dat de spelertjes hun handen ontsmetten.



Ballen en materiaal worden ontsmet voor en na de training in het voorzien dompelbad. Geen
materiaal of ballen doorgeven aan een andere trainer vooraleer dit ontsmet is en de inwerktijd
gerespecteerd (enkele minuten).



Beperk handcontact van de spelers met materiaal en ballen (behalve de doelman). Inworpen
kunnen wel plaatsvinden.



Afstand van 1,5m bewaren tussen de spelers onderling en trainer/afgevaardigde bij nonactiviteit (stilliggende momenten).



Pas de oefeningen aan zodat het restrisico minimaal is (geen oefeningen met langdurend duelcontact, beperk dit tot vluchtig contact).



Laat waar dit kan de tussenafstand respecteren tijdens oefeningen.



Op het terrein wordt best niet gezeten of gelegen.



Spuwen is streng verboden, ook bij de keeper in zijn handschoenen.



Snuiten van de neus enkel met papieren zakdoekjes, handen nadien ontsmetten.



Ook na toiletgebruik handen grondig wassen en ontsmetten als terrein terug wordt betreden.
Nog snel eens plassen aan het terrein is verboden.



High five, hand schudden of een knuffel of varianten hierop zijn verboden. Een kortstondig
elleboogje of een voetje kunnen wel.



Wedstrijdkledij is per ploegbubbel en wordt vooraf uitgedeeld en moet telkens gewassen
worden na de match en 3 dagen niet gebruikt worden. Wedstrijdkledij die moet gewassen
worden wordt door de spelers zelf verzameld en in de plastic zak gestoken.



In de Dugout wordt een mondmasker gedragen.



Drinken enkel uit individuele drinkflessen.



Meebrengen van dranken en/of snoepgoed om uit te delen is verboden.



Ouders of derden zijn niet toegelaten in de kleedkamer of de gang.



High five of elleboogje met de toeschouwers is niet toegelaten voor de spelers en
trainer/afgevaardigde.



Zorg er voor dat alle spelers het terrein zo snel mogelijk verlaten.



Zorg er ook voor dat de regels correct worden toegepast en maak anderen daarop attent indien
nodig. Bij veelvuldige weigering, contacteer de jeugdcoördinatoren of iemand van het bestuur.



Bij een vermoeden of bevestiging van besmetting van een speler of een trainer wordt het
bestuur hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht. Preventief zal de ploeg dan 14 dagen op
non actief geplaatst worden.

Afgevaardigden


Maak je ook vertrouwd met de regels die de trainers moeten volgen en steun hen hierin om
deze toe te passen.



Handen reinigen bij het betreden van het complex.



Ontsmet de digitale middelen en de tafels bij betreden van de ontvangstruimte.



Bij verplaatsingen in de ontvangstruimte is een mondmasker verplicht.



Een drankje aan de bezoekende afgevaardigde wordt enkel aangeboden wanneer deze neerzit.



Breng de bezoekende afgevaardigde op de hoogte van de bij KVV SDS geldende protocollen aan
de hand van de opsommingslijst in de ontvangstruimte aanwezig.



Zorg er ook voor dat de regels correct worden toegepast en maak anderen daarop attent indien
nodig. Bij veelvuldige weigering, contacteer de jeugdcoördinatoren of iemand van het bestuur.

Spelers


1 ploegbubbel is een ploeg (spelertjes) met trainer en afgevaardigde. Voor contact met andere
ploegbubbels en ouders of Staff respecteer je de regels van social distancing.



Mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar op het volledig complex van KVV SDS, dit mag enkel
afgenomen worden op het terrein na aangeven van de trainer. Het mondmasker moet in een
genaamtekend plastic zakje worden gestopt.



Kom aangekleed naar de club met de aangewezen kledij, draag een mondmasker vanaf 12 jaar
en verzamel je bij je trainer voor terrein B.



Sportzakken worden per ploegbubbel onder het afdak geplaatst aan de cafetaria. Iedere speler
brengt zijn eigen drankbus mee en een genaamtekend zakje voor je mondmasker (vanaf 12
jaar).



Je betreedt enkel het terrein als de trainer dit aangeeft.



Handen reinigen bij het betreden en verlaten van het complex en de velden. Er is
ontsmettingsmiddel voorzien aan terrein B.



Indien je in een kleedkamer mag, gebruik die dan enkel waarvoor aangegeven, betreed enkel
een kleedkamer die is ontsmet, mondmasker is verplicht in de kleedkamer vanaf 12 jaar.



Gebruik het genaamtekende afsluitbare plastiek zakje om op aangeven van de trainer je
mondmasker in op te bergen tijdens de trainingen of wedstrijd.



Ballen en materiaal worden ontsmet voor en na de training in het voorzien dompelbad. Geen
materiaal of ballen doorgeven aan een andere trainer vooraleer dit ontsmet is en de inwerktijd
gerespecteerd (enkele minuten).



Beperk handcontact met materiaal en ballen (behalve de doelman). Inworpen kunnen wel
plaatsvinden.



Afstand van 1,5m bewaren tussen de spelers onderling en de Staff bij non-activiteit (stilliggende
momenten).



Op het terrein wordt best niet gezeten of gelegen.



Spuwen is streng verboden, ook bij de keeper in zijn handschoenen.



Snuiten van de neus enkel met papieren zakdoekjes, handen nadien ontsmetten.



Ook na toiletgebruik handen grondig wassen en ontsmetten als terrein terug wordt betreden.
Nog snel eens plassen aan het terrein is verboden.



High five, hand schudden of een knuffel of varianten hierop zijn verboden. Een kortstondig
elleboogje of een voetje kunnen wel.



Wedstrijdkledij is per ploegbubbel en wordt vooraf uitgedeeld en moet telkens gewassen
worden na de match en 3 dagen niet gebruikt worden. Wedstrijdkledij die moet gewassen
worden wordt door de spelers zelf verzameld en in de plastic zak gestoken.



In de Dugout wordt een mondmasker gedragen.



Drinken enkel uit individuele drinkflessen.



Meebrengen van dranken en/of snoepgoed om uit te delen is verboden.



High five of elleboogje met de toeschouwers is niet toegelaten voor de spelers en
trainer/afgevaardigde.



Verlaat na de training of wedstrijd zo snel mogelijk het veld samen met de trainer.



Bij een vermoeden of bevestiging van besmetting wordt de trainer hier onmiddellijk van op de
hoogte gebracht. Preventief zal de ploeg dan 14 dagen op non actief geplaatst worden. Ook
als je preventief in quarantaine geplaatst bent wordt de trainer op de hoogte gebracht.

Bezoekers
Ploegen


1 ploegbubbel is een ploeg (spelertjes) met trainer en afgevaardigde. Voor contact met andere
ploegbubbels en ouders of Staff respecteer je de regels van social distancing.



Mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar op het volledig complex van KVV SDS, dit mag enkel
afgenomen worden op het terrein na aangeven van de trainer. Het mondmasker moet in een
genaamtekend plastic zakje worden gestopt.



Handen reinigen bij het betreden en verlaten van het complex en de velden. Er is
ontsmettingsmiddel voorzien aan terrein B.



Indien je in een kleedkamer mag, gebruik die dan enkel waarvoor aangegeven, betreed enkel
een kleedkamer die is ontsmet (Groen = ontsmet, Rood = te ontsmetten), mondmasker is
verplicht in de kleedkamer vanaf 12 jaar.



Er is een dompelbad voorzien om materiaal te ontsmetten.



Op het terrein wordt best niet gezeten of gelegen.



Spuwen is streng verboden, ook bij de keeper in zijn handschoenen.



Snuiten van de neus enkel met papieren zakdoekjes, handen nadien ontsmetten.



Ook na toiletgebruik handen grondig wassen en ontsmetten als terrein terug wordt betreden.
Nog snel eens plassen aan het terrein is verboden.



High five, hand schudden of een knuffel of varianten hierop zijn verboden. Een kortstondig
elleboogje of een voetje kunnen wel.



In de Dugout wordt een mondmasker gedragen.



Drinken enkel uit individuele drinkflessen.



Meebrengen van dranken en/of snoepgoed om uit te delen is verboden.



High five of elleboogje met de toeschouwers is niet toegelaten voor de spelers en
trainer/afgevaardigde.



Bij een vermoeden of een bevestiging van een besmetting bij een speler uit een ploeg die
tegen KVV SDS gepeeld heeft, dit in de week na de wedstrijd, wordt KVV SDS hiervan op de
hoogte gebracht. KVV SDS zal omgekeerd dezelfde actie ook ondernemen. Ons protocol
bepaalt dat we dit dan communiceren naar de spelers/ouders van die ploeg en plaatst de
ploeg waartegen gespeeld werd dan 14 dagen preventief op non actief!!!

Toeschouwers


Ouders of derden zijn niet toegelaten in de kleedkamer of de gang.



Handen worden ontsmet bij het betreden van de club.



Blijf in je bubbel. Toeschouwers staan in hun familiebubbel.



Respecteer de social distancing, ook tijdens het supporteren.



Mondmasker is verplicht in de kantine. Deze wordt enkel afgedaan wanneer men zit.



Dranken mogen enkel zittend genuttigd worden.



Respecteer de richtlijnen in de kantine (aanschuiven, ingang en uitgang, toiletgebruik, zitten per
bubbel, …).

Controlelijst COVID-symptomen
JA
Droge hoest
Kortademigheid of ademhalingsproblemen
Pijn in de borst of druk op de borst
Aangetast smaakvermogen

NEEN

Aangetast geurvermogen
Spierpijn
Vermoeidheid (andere dan trainingsvermoeidheid)
Loopneus
Keelpijn
Hoofdpijn
Verminderde eetlust
Diarree
Verwardheid
Vallen zonder aanleiding

