Sporthal ‘t Kapelleke
Omwille van het coronavirus zijn wij genoodzaakt om ons strikt te houden aan de
vooropgestelde maatregelen:
1) algemene richtlijnen
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sporters met ziektesymptomen, zoals hoesten en/of koorts komen niet sporten.
Bij het toekomen moet iedereen verplicht de handen ontsmetten.
De zaalwachters ontsmetten oppervlakken, klinken, sanitair, … tussen het gebruik door.
Indien iemand in je naaste omgeving het coronavirus heeft, dien je samen met hen in
quarantaine te blijven en ben je niet welkom.
Na ziekte moet je minimum 3 dagen klachtenvrij zijn voordat je terug kan komen
sporten.
Indien je ziek wordt na afloop of tijdens de training willen we vragen om de
medesporters en het lokaal bestuur Herenthout op de hoogte te brengen.
Ouders zijn niet welkom in de sportzaal, enkel sporters, trainers en
clubverantwoordelijken mogen de sportzaal betreden mits het dragen van een
mondmasker.
De tribune wordt niet in gebruik genomen.
Onmiddellijk na training moet je de sportinfrastructuur verlaten.

2) sporttechnische richtlijnen
Sporten in niet-georganiseerd verband
Dit is toegelaten met je eigen sociale bubbel met contact, dat wil zeggen met maximum 5
personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend).
Weet ook dat je maar met maximum 10 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12
jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein. Dus
bijvoorbeeld 2 gezinnen met telkens 2 ouders en 3 kinderen boven de 12 jaar mogen
samenkomen in bijvoorbeeld een tuin of op straat om te sporten.
Dit mag ook met max. 10 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de
afstands- en hygiënerichtlijnen (dit aantal is afhankelijk van eventuele nieuwe richtlijnen in het
federale ministerieel besluit betreffende de coronamaatregelen).
Enkel contactloos sporten is toegestaan!
Sporten in georganiseerd verband:
Georganiseerde sportactiviteiten zijn toegelaten met maximaal 50 personen. Bij deze groep
moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het
maximumaantal van 50 personen. Gedurende het verloop van de sportactiviteit blijft deze
bubbel vanzelfsprekend behouden. Tussen verschillende sportactiviteiten onderling hoeven dit
niet steeds dezelfde 50 personen te zijn, maar wees verstandig en beperk je verschillende
bubbels zo veel mogelijk.
Tijdens de sportactiviteiten is de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters in de
bubbel niet verplicht en is onderling contact opnieuw mogelijk. Toch roepen we op om zoveel
mogelijk afstand te bewaren.
Bij sportwedstrijden moet de social distancing tussen de deelnemers niet gegarandeerd zijn.
200 sporters kunnen aan een sportwedstrijd deelnemen. Voor meer dan 200 deelnemers en
voor activiteiten op de openbare weg moet je de toestemming vragen aan de lokale overheid.

Alle wedstrijden en sportevenementen, moeten in deze periode aan de strikte richtlijnen van
het protocol voor sportevenementen en sportwedstrijden voldoen.
In principe zijn alle sportactiviteiten toegelaten, mits de regels uit deze leidraad en bijhorende
protocollen worden gerespecteerd.
3) praktische richtlijnen
Capaciteit sporthal
Georganiseerd sporten in de sporthal:
•

•

zaal verdedigingssporten
o wanneer je de 1,5m
o wanneer je de 1,5m
grote zaal
o wanneer je de 1,5m
o wanneer je de 1,5m

niet kunt waarborgen --> 30m² per persoon
afstand kunt waarborgen --> 10m² per persoon
niet kunt waarborgen --> 30m² per persoon
afstand kunt waarborgen --> 10m² per persoon

Niet georganiseerd sporten in de sporthal:
•
•

zaal verdedigingssporten
o 10 personen, enkel contactloos sporten
grote zaal: enkel op buitenste terreinen met max. 10 personen/zaaldeel, enkel
contactloos sporten

Afstand houden
Houd zoveel mogelijk rekening met de 1,5 meter-regel tussen personen en tussen
verschillende gezelschappen van personen die onder hetzelfde dak wonen.
Maak geen contact met andere gebruikers/sportgroepen (blijf binnen je eigen sportbubbel).
De trainer houdt de nodige afstandsregels met de spelers (1,5 meter) en beschermt zich met
een mondmasker. Op deze manier houdt de trainer zich buiten de verschillende sportbubbels.
Wat met (dans)groepen? Welke afstandsregels gelden hier?
Per zaal moet rekening gehouden worden met de oppervlakte en de soort van activiteit die er
plaatsvindt. Afhankelijk hiervan wordt een maximum aantal sporters/zaal vooropgesteld.
De densiteitsregels worden gevolgd, d.w.z. 1 sporter /10m² (er kan afstand gewaarborgd
worden, sporten met weinig tot geen interactie) of 1 sporters/30m² (er kan geen afstand
gewaarborgd worden, sporten met veel interactie).
Wat met heterogene groepen (groepen met – 12 jarigen en + 12 jarigen)
Vanaf er + 12 jarigen zijn gelden de densiteitsregels. Voor groepen onder 12 jaar geldt de
regel dat binnen de eigen bubbel er met maximum 50 kinderen kan gesport worden.
Zie densiteitsregels in het vorige punt.

Kleedkamers en douches
Gebruik van kleedkamers en douches toegelaten voor scholen en competities maar niet voor
trainingen. Na gebruik wordt de kleedkamer/douche gereinigd en groepen dienen gescheiden
gebruik te maken van de kleedkamers/douches zodat ze binnen dezelfde sportgroep (bubbel)
blijven. De infrastructuur moet het wel toelaten om een aparte “in” en “uit” te maken om
vermenging tussen sportgroepen te voorkomen.
Aantal toegelaten toeschouwers bij sportevenementen – en wedstrijden
Enkel toegelaten bij sportevenementen – en wedstrijden, niet bij trainingen.
Maximum 200 toeschouwers maar afhankelijk van de oppervlakte van de tribune.
Waarborgen van social distance tussen bubbels op tribune.

Opgelet:
Dit is alleen van toepassing op vaste tribunes, niet op verplaatsbare tribunes.
Toeschouwers en sporters mogen niet met mekaar vermengd worden.
Registratieplicht van aanwezigen (Organisator neemt dit op zich)
Mondmaskerplicht
De mondmaskerplicht geldt in alle publiek toegankelijke delen van openbare ruimtes voor
+12-jarigen. Verder is een mondmasker ook verplicht als je geen 1,5 meter afstand ten
opzichte van anderen kan garanderen. Die mondmaskerplicht geldt voor alles wat je doet
naast het sporten: als je naar de kleedkamers gaat, gewoon rondloopt voor of na het sporten
of naar de cafetaria gaat. We adviseren je om je mondmasker altijd te dragen als je niet aan
het sporten bent.
Materiaal
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten van materiaal wanneer dit onderling
wordt doorgegeven. Na gebruik en bij het overgaan naar een nieuwe trainingsgroep zal de
vereniging het gebruikte materiaal en de nodige contactpunten ontsmetten.
Zaalwachterslokaal
Er word maximum 1 persoon toegelaten in het bureel van de sportdienst. Neem zelf geen
materiaal of sleutel in het bureel, de zaalwachter zal het aangeven.
Indien je over je organisatie of wedstrijd vragen hebt kan je hiermee terecht bij
sportdienst@herenthout.be (014 51 62 06).

