Corona-Club-Update 14.10.2020
Hallo iedereen,
Jullie kregen allicht ook de mailing van Volley Vlaanderen, met de boodschap dat alle jeugdwedstrijden
(competitie, beker en JCL) vanaf U13 en ouder worden opgeschort tot na de herfstvakantie. Tegelijk kregen we
groen licht om te blijven trainen mits aangepaste oefeningen (1,5 meter en contactloos). Dit betekent dat we
grotendeels terugvallen op de afspraken die we begin augustus gemaakt hebben.
Maar er zijn ook een aantal belangrijke nieuwe maatregelen. En een aantal maatregelen hebben we ook
geëvalueerd en bijgestuurd. Lees ze dus nogmaals aandachtig!
Sommige hygiënemaatregelen moesten we tot voor kort ook al toepassen. Meer dan ooit is nu het zeer belangrijk
om deze regels nog strikter toe te passen, want alleen SAMEN overwinnen we het virus!
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

Vooreerst: wie zich ziek voelt, koorts heeft, ... komt niet naar de training en verwittigt de trainer of
ploegverantwoordelijke! Lees hiervoor ook nog eens de afzonderlijke Covid-richtlijnen van onze clubs.
Douches en kleedkamers kunnen niet langer gebruikt worden. Dus zorg dat je aangekleed bent en enkel nog van
schoenen moet wisselen in de zaal.
Ontsmet zeker je handen voor en na het toiletbezoek!
Iedereen draagt tijdens zijn/haar aanwezigheid in de sporthal een mondmasker. Enkel op het terrein waar
getraind wordt en gedurende de training kunnen spelers het mondmasker afzetten, trainers zijn verplicht om het
mondmasker te dragen wanneer een afstand van 2 à 3 meter niet gegarandeerd kan worden.
Je gaat zo snel mogelijk naar het eigen terrein via de ingang van de zaal; de gang naar de kleedkamer blijft
gesloten. Een lijst van welke ploeg welk terrein toegewezen kreeg, zal uithangen op het bord links van de deur
naar de kleedkamers. Vermijd contact met de ploegen die naast je trainen, blijf in je eigen ploegbubbel !
Om die reden zullen er voorlopig ook geen bekertrainingen, thematrainingen en oefenwedstrijden gehouden
worden.
Elke speler ontsmet voor en na de training zijn handen met de ontsmettingsgel die beschikbaar is op elk terrein.
Alle gebruikte sportmateriaal wordt voor én na de training ontsmet! Op elk terrein is er ontsmettingsmiddel, een
doos wasbare doeken (1 per trainingsmoment) en een doos om de gebruikte doek terug in te steken.
Zorg zelf voor een gevulde én genaamtekende drinkbus, er worden geen drinkbussen aan elkaar doorgegeven !
Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk fysiek contact hebt, ook tijdens de pauzemomenten. Probeer iets creatief
te vinden om de ploeg- of clubkreet te roepen en vermijd handshakes of ander fysiek contact.
De trainers zorgen voor trainingen zonder contact en met 1,5 meter afstand.
Er is registratieplicht; Elke ploeg zorgt ervoor dat steeds kan nagekeken worden wie wanneer precies aanwezig
was. (doodle, excel,…) Stipte registratie is zeer belangrijk voor de contacttracing én verplicht vanuit de overheid!
Ook voor wedstrijden en tornooien U11.
Als je gebruik maakt van de cafetaria, respecteer dan de regel dat je maximaal met 4 aan één tafel zit en gebruik
de app om drank te bestellen én te betalen. Hou ook zoveel mogelijk het mondmasker op, ook aan tafel, en zet
het enkel af om te eten of te drinken.
Als je carpoolt naar de training of wedstrijd (U11), draag dan een mondmasker als je ouder bent dan 12 jaar;

De maatregelen rond mondmaskerplicht en afstandsregels gelden niet voor de ploegen U9 en U11 en U13.
De U11 kunnen verder ook de competitie gewoon verderzetten.
Wij willen tot slot meegeven dat beide clubs trainingen aanbieden in zo veilig mogelijke omstandigheden. Wie
zich daar in de huidige maatschappelijke context niet veilig genoeg bij voelt of niet wenst te trainen, hoeft ook niet
naar de training te komen. Verwittig evenwel steeds jouw trainer.

Stay Safe !

