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Richtlijnen om tijdens corona indoor te kunnen sporten 
 

 

           Versie 20-12-2020 
 
Vanaf het sportjaar 2020-2021 zullen de onderstaande kleurencodes gehanteerd worden. Gelieve onze 
website en sociale media te volgen welke code er op dat moment zal gevolgd worden. Door de 
gemeente en de overheid zijn er altijd aanpassingen mogelijk. 
 

Indoor sporten vanaf 13 jaar 

Code Groen Geel Oranje Rood 

Contact Toegelaten Toegelaten Contactloos 

Indoor niet 
toegelaten voor 
sporters vanaf 

13 jaar. 

Oppervlakte Geen 
beperkingen 

1 sporter per 
10m² (advies) 

1 sporter per 
10m² (advies) 

Trainers Mondmasker niet 
nodig 

Afstand of 
mondmasker 

Afstand en 
mondmasker 

Kleedkamers en 
douches 

Open Gesloten(KWTV) Gesloten 

Publiek Onbeperkt 
toegelaten 

Niet toegelaten 
behalve 
uitzonderingen 
(KWTV) 

Niet toegelaten 

Verluchten en 
reinigen materiaal 

Aan te bevelen Na training + 
verluchting 

Na training + 
verluchting 

Registratie  Vereist Vereist 

Sporten met kindjes tot en met 12 jaar is steeds toegelaten zelfs met contact.  
Mondmasker voor leiding verplicht bij geen afstand 1,5 m 

 

1. Bij vermelding van een mondmasker wordt een neus- en mondkapje bedoeld. Een bandana, 
Buff, sjaal, hand of arm zijn niet toegestaan. 
 

2. Iedereen vanaf de leeftijd van 12 draagt een mondmasker bij aankomst en vertrek naar de 
training. Indien geen afstand kan bewaard worden (code geel), draag steeds een mondmasker. 

 
3. In georganiseerd verband (onze trainingen) mag de groep waarmee je sport uit maximaal 50 

personen bestaan, inclusief minstens één verplichte sportbegeleider + 18 jaar. Tussen 
verschillende sportactiviteiten onderling hoeven dit niet steeds dezelfde 50 personen te zijn, 
maar wees verstandig en beperk je verschillende bubbels zo veel mogelijk.  

 

4. Elke afdeling vormt vanaf 1-09-2020 een eigen bubbel. Volledige bubbels vanaf 13 jaar mogen 
niet samen trainen. Gymnasten kunnen wel in meerdere bubbels apart gaan trainen. Indien 
trainers met meerdere bubbels/groepen vanaf 13 jaar in contact komen, dragen zij tijdens de 
volledige training(en) ook een mondmasker en houden minstens 1,5 meter afstand. 

 
5. Enkel gymnasten en trainers zonder luchtwegklachten (hoesten, verkouden, keelpijn en/of koorts) 

of andere ziekteverschijnselen (pijn op de borst, vermoeidheid, kortademigheid, diarree, 
verdwijnen smaak en geur) melden zich aan voor de activiteiten. 

Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog 10 
dagen uit. Bij twijfel kom je niet naar de training. 
Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft, tot een risicogroep behoort of positief getest 
heeft op het virus. Ga pas weer sporten als het mag van je arts. 
Ben je ziek geweest, dan is het noodzakelijk om minimum 10 dagen symptoomvrij te zijn alvorens 
aan een georganiseerde indoor training deel te nemen. 
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6. Outdoor trainingen zijn niet toegelaten. 
 

7. Kleedkamers en douches worden niet gebruikt. Wisselen van broek of jas gebeurt in de gang of 
de turnzaal. De ruimte van de kleedkamer wordt enkel gebruikt om naar het toilet te gaan. 

 
8. Deze richtlijnen zullen vooraf worden kenbaar gemaakt aan de sporters en ouders van alle 

afdelingen. Tevens zullen de richtlijnen ook steeds ter beschikking zijn in de turnzaal en zullen 
ze raadpleegbaar zijn op onze website. 

 

9. Voor de sporter of ouder: 
a. Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten aan maar kom steeds op tijd en ga na 

de training meteen naar huis.  
b. Volg de richtlijnen van de leiding. 
c. Publiek (ouders, grootouders, familie, toeschouwers, …) van alle sporters wordt niet in 

het gebouw toegelaten tenzij toestemming van een meerderjarige leiding. 
Zij dragen dan de ganse tijd binnen het gebouw een neus- en mondmasker. De leiding 
wacht, voorzien van neus-en mondmasker, de gymnasten op aan de inkomdeur van het 
gebouw.  

d. Na het binnenkomen worden de handen eerst ontsmet met ontsmettingsgel of -spray dat 
door de club ter beschikking wordt gesteld. Indien er geen ontsmetting aanwezig is was je 
eerst 20 seconden je handen met zeep en droog je uw handen af met een papieren 
doekje of met uw eigen handdoek. Na de training ontsmet je opnieuw je handen met de 
aanwezige gel of spray. Raak je gezicht niet aan.  

e. Gebruik altijd je eigen handdoek en je eigen drinkbus. 
f. Ontsmet je eigen sportmateriaal. 
g. Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. Neem geen 

selfie. 
h. Ga alleen naar de training. Neem je de auto, rij dan alleen of met je huisgenoten die zelf 

gaan sporten en blijf niet op/aan de sportlocatie wachten. 
i. Kom in correcte sportkledij. Neem kleding mee voor na het sporten als je bezweet bent. 

(jas, sweater, trui, …)  
j. Breng alles zelf mee en leen niets van iemand anders. Gebruik ook enkel je eigen fiets of 

die van uw huisgenoten. 
k. Moet je hoesten of niezen, doe dit dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi. 

Gooi het zakdoekje onmiddellijk in de vuilbak. Was of ontsmet nadien opnieuw je handen. 
l. Heb je verzorging of medische hulp nodig, laat je dan door zo weinig mogelijk mensen 

aanraken. Volg de instructies van de trainer. 
Bij medische verzorging dragen zowel sporter als trainer een mondmasker. Voorzie er dus 
één, ook al raak je niet gekwetst. De club zorgt voor handschoenen indien het slachtoffer 
aangeraakt moet worden. 

m. De kastenruimte wordt alleen door de leiding betreden. 
n. Sanitair gebruik je best thuis. Heb je toch nood aan een toiletbezoek, gelieve dit dan 

minimaal te gebruiken. Gelieve zittend het toilet te gebruiken en nadien te ontsmetten 
met de aanwezige alcoholspray. Bij het doorspoelen, eerst bril + deksel naar beneden. 
Nadien verplicht de handen wassen. 

 
10. Voor de trainer: 

a. Garandeer altijd ieders veiligheid. 
b. Bij meer dan 50 aanwezigen, leg je op voorhand vast wie mag en zal komen, dit om 

overtal te vermijden. 
c. Was of ontsmet je handen voor en na de training. Raak je gezicht niet aan. 
d. Draag een mondmasker voor aanvang, vanaf het einde van de training, bij afscheid en in 

nood. Hou voldoende afstand bij uitleg van de les en bij de debriefing. 
e. Informeer de gymnasten aan het begin en tijdens de les over de maatregelen. 
f. Kom op tijd en in correcte sportkledij. Je kan je ter plaatse niet omkleden.  
g. Zorg voor een goede lesvoorbereiding met individuele oefenstof in functie van de opbouw 

en basisconditie. 
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h. Begin- en einduur worden strikt afgebakend. 
i. Beperk iedere training tot maximum 2,5 uur per groep. Dit in functie van de gezondheid. 

Een geleidelijke en progressieve opbouw is de norm.  
j. Let er op dat sporters enkel voor hun sportmoment in de zaal moeten zijn, en beperkt in 

aanraking komen met alles. Plaats binnendeuren zoveel mogelijk open. 
k. De club voorziet voor de trainer buiten handgel of spray ook ontsmettingsmiddel en 

doekjes/papier om het materiaal te ontsmetten, zodat alles in zo hygiënisch mogelijke 
omstandigheden kan verlopen. Controleer of iedereen bij het binnenkomen en 
buitengaan hun handen hebben ontsmet of gewassen. 

l. Gebruik beperkt materiaal en zorg voor de nodige ontsmetting van dit materiaal voor en 
na de les/training. Het is niet nodig om telkens er iemand een koprol over een mat maakt 
of aan een rekstok hangt alles te ontsmetten nadat 1 gymnast het toestel heeft gebruikt.  
Ook het gebruikte materiaal bij – 13 jarigen wordt nadien ontsmet. 

m. Zorg wel voor een goede ventilatie van de zaal tijdens en na de training. 
De leiding zal zoveel mogelijk ramen en deuren volledig openzetten tijdens de training om 
de turnzaal te verluchten. Op het einde van de training worden de ramen en buitendeuren 
opnieuw gesloten. Zorg bij sterke geur een tijd voor voldoende verluchting na het 
ontsmetten van de toestellen en het materiaal. 
Wees voorzichtig bij het openen en sluiten van de ramen ook in het kader van stormweer. 
Doe zelf de controle bij het verlaten van het gebouw. 

n. Drink voldoende water uit uw eigen drinkfles.  
n. Er zal aan het begin of aan het einde van iedere training door de trainer/trainster een 

logboek (Trainersapp) worden bijgehouden waarin per training aangeduid wordt welke 
sporter aanwezig is geweest. Dit logboek moet steeds beschikbaar zijn voor bestuur en/of 
overheid (gemeente, contact-tracing, …).  
Bij een proefles zullen de gegevens (naam – voornaam – gsmnummer – email en afdeling) 
van de gymnast worden genoteerd. Doe dit zelf met uw eigen stylo. 

o. Er worden zo weinig mogelijk toestellen verplaatst. Het verhuizen van toestellen vereist 
meer contact, mensen die dicht bij elkaar staan, …  

p. De leiding en assistenten zijn verplicht deze richtlijnen te lezen en een bevestigingsmail 
(gelezen en begrepen) te sturen naar info@kwtv.be. 

q. Bij controle door de overheid (politie, gemeente, …) zal, bij het niet naleven van dit 
reglement, de boete ten laste zijn van de trainer(s), nadat echter bewezen wordt dat de 
oorzaak effectief bij de trainer ligt. 

 
Goedgekeurd door het bestuursorgaan KWTV-Willebroek. 
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