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CORONAMAATREGELEN DOELVELDEN – UPDATE 31/07/2020

Beste trainers, spelers en ouders,
Binnen de club is Rutger Wuyts als jeugdverantwoordelijke ook aangesteld als Covid-coördinator.
De instructies vanwege het bestuur zijn duidelijk: wij nemen als Jong Rita Lyra-Lierse Covid serieus,
willen een (dramatische) uitbraak binnen de club vermijden en zullen dus het nationaal en provinciaal
opgelegde wettelijke maatregelenkader optimaal opvolgen. De club volgt de problematiek dagelijks
intensief op, en onderhoudt in dit kader nauw contact met de bevoegde overheden en instanties.
Onderstaand volgt op basis van de meest recente stand van zaken van het juridisch kader (status
woensdag 29/07/2020) een opsomming van specifieke instructies voor de trainingen in Berlaar van
maandag 10 augustus tot en met dinsdag 25 augustus. Wij volgen dit van nabij op, en brengen
jullie asap op de hoogte van eventuele wijzigingen.
 (NIEUW) Het oefencomplex in Berlaar bestaat uit 2 sites:
Enerzijds is er de voetbalsite. Hier geldt het wettelijk kader van de voetbal- en
sportprotocols, evenals de verplichtingen opgelegd vanwege de minister van Sport.
Anderzijds is er de horeca-zone. Hier geldt het wettelijk kader van de horeca.
Buiten 2 uitzonderingen (tijdens training of zittend in horecadeel) is het dragen van een
mondmasker 1 ALTIJD verplicht op de beide sites, en dit voor iedereen > 12 jaar!
 (NIEUW) Op de volgende kaart vindt u de indeling van de site duidelijk aangegeven terug.
De zone binnen de dikke rode lijnen is de voetbalsite, die NIET toegankelijk is voor
ouders/familie van de spelers!
De zone in het oranje is de horeca-zone. Deze is toegankelijk voor alle ouders/familie van de
spelers, en dit onder de geldende horecaregels.

1 Voor wie geen/onvoldoende (mooie/geschikte) mondmaskers heeft, er zijn er nog veel met topkwaliteit en subtiel
clublogo te koop via de fanshop op onze website (https://lyralierse.be – promasks®).
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Instructies voor de voetbalsite, na te leven door ALLE spelers en ALLE leden van de sportieve
staf:
 Alleen contactloos sporten is toegestaan. Onder contactloos sporten wordt verstaan:
‘sporten of beweegvormen waar contacten vermeden worden. Bij de sportactiviteiten moet
de fysieke afstand worden gewaarborgd (minstens 1,5 meter afstand houden). Dit betekent
dat deelactiviteiten van een sport waar de veiligheidsafstand niet kan gegarandeerd worden
niet toegestaan zijn.’
 Dragen van mondmasker voor en na de training of wedstrijd is verplicht voor alle personen
ouder dan 12 jaar. Personen die geen mondmasker dragen zullen de toegang tot de site
ontzegd worden.
 de temperatuur van alle spelers en leden van de sportieve staf gecontroleerd zal worden.
Spelers die koorts vertonen (hoger dan 37.5°, zullen terug naar huis gestuurd worden (thuis
dus best temperatuur al meten in geval van twijfel). Enkel toegang dus mits dragen van een
mondmasker (of <12 jaar).
 ZEER BELANGRIJK! Zieke spelers, ouders en medewerkers moeten thuis blijven! Zij
dienen dit te melden bij de verantwoordelijke voor aanvang van de training of wedstrijd, zij
zullen niet toegelaten worden op de club.
 Het ontsmetten van de handen is verplicht bij het betreden van de cabines. Dit wordt
voorzien door de club. Bij het betreden dient de nodige afstand behouden te worden .De
spelers blijven dus steeds in hun sportbubbel van maximum 50 spelers, bij hun categorie.
 Registratie van deelname aan training is verplicht. Dit doe je via de PSD app. Ook als je
niet kan komen dien je dit via de app te melden dat je niet aanwezig zal zijn voor een training
of wedstrijd.
 Er wordt éénrichtingsverkeer ingesteld in de cabines, de ingang is voorzien aan de
voorkant, de uitgang is voorzien via het A-terrein. Het ontsmetten van de handen is verplicht
bij het betreden van de cabines.
 In de rode voetbalzone worden enkel nog spelers en technische staf toegelaten. Voor ouders
en andere supporters geldt hier een totaal verbod. Geen publiek toegestaan langs de zijlijn!
 Bij spelers tot 6 jaar is er 1 ouder per kind toegelaten in de kleedkamer mits deze een
mondmasker draagt. Bij de overige spelers zijn er geen ouders toegelaten in de kleedkamers.
 Het gebruik van de douches is NIET toegelaten voor de trainingen tot ten minst dinsdag
25 augustus. We adviseren dat iedereen bovendien in trainingskledij aankomt op de site. Er
dient in de gang steeds een verantwoordelijke aanwezig te zijn.
 Briefings worden bij voorkeur in openlucht gegeven, als dit niet mogelijk is dragen trainer
en begeleiding een mondmasker tijdens de briefing.
 Het gezamenlijke trainingsmateriaal dient voor en na de training ontsmet te worden
ontsmettingsmiddel is voorzien door de club.
 Spelers die op reis zijn geweest dienen voor aanvang van de training (best reeds avond voor
de training) dit te melden aan de jeugdverantwoordelijke, deze zal beslissen of er kan
deelgenomen worden aan de trainingen.
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Instructies voor de horeca-zone, na te leven door IEDEREEN die deze zone betreedt:
 Het gebruik van de kantine is toegelaten mits het respecteren van de geldende wetgeving in de
horeca:
o

Een mondmasker is steeds verplicht voor iedereen >12, behalve tijdens het zittend
nuttigen van consumpties. Men kan zitten op het binnenplein (stoelen voorzien) of in
de chalet zelf.

o

Bestellingen worden gedaan door 1 persoon (de “haaldis”) voor de gehele tafel; deze
persoon meldt zich aan de ingang van de chalet aan door het invullen van het
contactformulier. Deze persoon zet verplicht zijn mondmasker op bij de trip naar de
toog. Deze persoon dient ook de namen en contactgegevens bij te houden van alle
personen bij hem aan tafel.

 Bij het gebruik van de toiletten dienen deze voor en na gebruik door de gebruiker ontsmet te
worden, er zullen hiertoe middelen voorzien zijn op het toilet.
Dit is een summiere opsomming van geldende maatregelen. Sommige trainers zullen nog
specifieke instructies voor hun team sturen.
Wij rekenen vooral op ieders goede wil en gezond verstand, om via een nauwgezette naleving
van deze maatregelen het voetbal voor onze kinderen zo lang mogelijk te kunnen verzekeren!
Cruciaal blijven uiteraard steeds de gekende basisregels:
 Was regelmatig uw handen!
 Hou afstand (>1.5m), geen handen geven!
 Ontmoet andere mensen maximaal buiten!
 Respecteer uw bubbel van 5 (voor 4 weken voor het gehele gezin)!
 Draag uw mondmasker!
Samen gaan we ervoor en komen we erdoor!
Met sportieve groeten, namens het clubbestuur,
Rutger Wuyts.
AVJO
GSM 0475/51.81.95
rutger.wuyts@lyralierse.be
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