
 
 

VEILIGE OPSTART! 
EEN LEUKE SEIZOENSAFSLUITER 

 
Vanaf maandag 18 mei mogen clubs trainingen hervatten in open lucht, mits naleving van een aantal 
voetbal-specifieke voorwaarden. Er zijn heel wat clubs die ervoor kiezen niet meer op te starten. Er 
zijn clubs die dat wel te doen. Onze club wil elk team de kans geven op een, weliswaar aparte maar 
leuke manier het huidige seizoen af te sluiten met één afsluittraining. Elke trainer kan voor zijn of 
haar team kiezen om dit al dan niet te doen. We steunen elke trainer in zijn of haar beslissing hierin. 
 
Om alles op een veilige en georganiseerde manier te laten verlopen kalken we hieronder de 
krijtlijnen waarbinnen we dit kunnen doen. Deze krijtlijnen zijn de minimale voorwaarden - richtlijnen 
van de KBVB en Voetbal Vlaanderen, die we vertalen naar onze club. Het is een hele 
Leeuwenboterham. Het is belangrijk dat we die zeer goed volgen.  
 
LOCATIE: 
De trainingen worden georganiseerd op onze gezellige club. Alle velden worden klaargestoomd voor 
volgend seizoen, dus hier kan niet op getraind worden. We maken gebruik maken van de zone achter 
de hoofdtribune, naast het C-terrein. Op schema onderaan aangegeven en vanaf vandaag als 
dusdanig gedoopt als “trainingszone COVID19”.   
 
WANNEER: 
Er traint één team per dag, één afsluitende keer. Er is een beperkte zone waarop getraind kan 
worden. Meerdere teams tegelijkertijd laten trainen zorgt ervoor dat we de afstandsmaatregelen 
niet kunnen garanderen. In samenspraak met de trainers wordt een duidelijke planning opgesteld. 
 
WIE: 
▪ Enkel speelsters, spelers en stafleden zonder gezondheidsklachten. 
▪ Speelsters en spelers bevestigen vooraf hun aanwezigheid bij de trainer. 

 
VERPLAATSING VAN EN NAAR DE TRAINING: 
▪ Carpoolen is niet toegestaan. 
▪ Spelers komen net voor de start van de training toe en vertrekt onmiddellijk erna.  

 
TRAINERSPAKKET: 
▪ Er ligt een pakket klaar voor elke trainer op de club. Dit zit in een plastic bak en ligt op de tafel in 

de gang van de jeugdkleedkamers. In dit pakket zit:  
- Desinfecterende handgel (minstens 70% alcohol). Deze wordt ook gebruikt voor het 

ontsmetten van de handen bij aankomst spelers. Trainer haalt dit pakket voor de training op. 
- Ontsmettingsmiddel: voor eventueel gebruik gemeenschappelijk materiaal en doelen.  
- Doos papieren zakdoekjes (voor snuiten of afvegen neus / mond). 
- Vuilzakjes (om de papieren zakdoekjes in te doen).  

▪ De trainer pikt deze plastic bak op vóór de training en neemt deze mee naar het oefenveld en de 
“Leeuwenpoort COVID19” (daar worden de handen van de spelers immers ontsmet als ze 
aankomen). Dit pakket wordt enkel door de trainer / begeleider gebruikt en ontsmet na elke 
trainingssessie. 

▪ Bij dit pakket staat desinfecterende handgel (in de kleedkamers op de tafel). Die blijft altijd op de 
tafel staan en de trainer ontsmet zijn of haar handen voor het meenemen en na het terugzetten.   

 
 



AANKOMST OP DE CLUB: 
▪ Spelers komen of ouders begeleiden de kinderen maximaal tot aan de ingangspoort van de club. 

Iedereen komt naar de “Leeuwenpoort COVID 19”. Op het schema aangegeven met een 
Leeuwenhoofd. (fietsen kunnen binnen tegen de betonnen platen gezet worden) 

▪ Spelers en speelsters worden daar opgewacht door de trainer.  
▪ Spelers en speelsters wachten in de zone bij de trainer, met respect voor social distance, tot 

iedereen aanwezig is. De trainer sluit de poort (op slot) en begeleidt de spelers dan naar de 
trainingszone. 

▪ Verantwoordelijken die de spelers en speelsters naar de training brengen respecteren de social 
distance en keren onmiddellijk terug. 

▪ Bij aankomst worden de handen van elke speler en speelster ontsmet. De club voorziet hiervoor 
desinfecterende handgel (minstens 70% alcohol).  

▪ Kleedkamers blijven gesloten. Ze worden enkel geopend door de trainer voor een toiletbezoek 
van spelers of trainer in geval van hoge nood (één per een). Na het toiletbezoek moet iedereen 
zijn of haar handen wassen en ontsmetten. Het toilet wordt grondig gepoetst met detergent (min 
70% alcohol), na elke trainingssessie indien gebruikt (verantwoordelijkheid trainer). 

▪ Iedereen brengt zijn of haar eigen water en gepersonaliseerde sportdrank mee.  
▪ Na de training worden de spelers en speelsters terug naar de “Leeuwenpoort COVID19” gebracht 

door de trainer en hun handen ontsmet vóór ze de club buitengaan. 
 

TRAINING & MATERIAAL: 
▪ Spelers, speelsters, trainers en begeleiders blijven altijd tussen de afgebakende zone (linten en 

afsluiting C-terrein).  
▪ Op ieder moment wordt er een afstand bewaard tussen de volwassenen en tussen kinderen en 

volwassenen, van minimum 1,5 meter.  
▪ De bal wordt zo weinig mogelijk aangeraakt met de handen, tenzij door de doelman met 

handschoenen. De bal inwerpen is verboden. 
▪ Maak zo weinig mogelijk gebruik van gemeenschappelijk materiaal op de club (ballenhok). Heb 

je dit toch nodig, geef aan welke materialen je nodig hebt bij de TVJO en ontsmet deze 
materialen na de training. De club voorziet hiervoor ontsmettingsmiddel (trainerspakket).  

▪ Er staan doelen klaar rond de trainingszone. Enkel deze doelen mogen gebruikt worden. Als de 
doelen worden verplaatst, worden ze na de training terug op hun originele plaats gezet én 
ontsmet met het reinigingsmiddel in het trainerspakket. De doelen mogen enkel voor de trainer 
worden verplaatst (we voorzien verrijdbare doelen). Zo hoeven ze dus enkel op het 
contactoppervlak ontsmet worden (waar je het doel vastneemt om te verrijden).   

▪ Motiveer indien mogelijk elke speler een eigen bal te laten meebrengen. Lukt dit niet gebruik je 
de ballen op de club. Elke trainer neemt zijn of haar ballen uit het ballenrek. Na de training 
worden deze ballen ontsmet. Heb je geen ballenrek of heb je je ballen al terug ingeleverd, 
contacteer TVJO om er te voorzien.  

▪ Snuiten van de neus doe je niet op het veld. Papieren zakdoekjes worden voor elke trainer ter 
beschikking gesteld, samen met een vuilzakje (zie “trainerspakket”). Indien dit gebruik wordt 
gooit de trainer dit zakje in de grijze container aan de witte drankcontainer. 
 

NOG EEN LAATSTE MEDEDELING VAN DE KBVB 
▪ Geen selfies of handtekeningen met fans. Voor onze fans een uitdaging om alle kleine en grote 

Leeuwenhelden niet te bestormen voor een handtekening. 
 

Heel wat voorwaarden, heel wat maatregelen maar we zijn zo enorm blij dat de Leeuwen en 
Leeuwinnen nog eens op de club hun ding kunnen komen doen. Bij vragen of problemen, 
onmiddellijk contact opnemen: Kevin Janssens – TVJO – 0496/97.55.71  
Als je verbeterpunten ziet, laat het ook zeker weten. Alles kan beter. 
 



Heel veel plezier iedereen en merci Leeuwen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samengevat ouders / speelsters en spelers: 
▪ Ben je ziek of voel je je niet goed, verwittig de trainer en kom niet. 
▪ Enkel spelers, speelsters en trainers komen binnen de muren van de club.  
▪ De spelers worden opgewacht door de trainer aan de “Leeuwenpoort COVID19”.  

Ouders / begeleiders keren direct terug. 
▪ Spelers worden opgehaald op het afgesproken einduur aan de kleine Leeuwenpoort. 
 
Samengevat trainers: de “gouden elf” instructies … om te beginnen kom glansrijk op tijd … 
1. Kom op tijd, ontsmet je handen voor het meenemen van het TRAINERSPAKKET (de plastic bak) op de tafel 

in de jeugdkleedkamer. 
2. Haal je spelers op aan de “Leeuwenpoort COVID19” en verzamel ze (met respect social distance) tot 

iedereen er is.  
3. Ontsmet de handen van alle spelers als ze toekomen. 
4. Begeleid de spelers naar de oefenzone.  
5. Begeleid de spelers terug naar de “Leeuwenpoort COVID19” stipt op het afgesproken einduur.  
6. Ontsmet de handen van alle spelers voor ze de club verlaten. 
7. Ontsmet alle tijdens de training gebruikte gemeenschappelijke materialen. 
8. Zet het trainerspakket terug op de plaats waar je het genomen hebt.  
9. Ontsmet de plastic bak (waar je hem hebt vastgenomen). 
10. Ontsmet je handen. 
11. Keer tevreden terug naar huis en droom zacht van een hele snelle Leeuwenopstart. 
 
 
 

DE TOFSTE CLUB VAN DE NOORDERKEMPEN 


