
DRAAIBOEK voor de WEDSTRIJDEN en Trainingen van de 

PLOEGEN van F.C. Punt-Larum vzw 

    

                       

Dit draaiboek is gebaseerd op het protocol “Blijf sporten” van Sport Vlaanderen (update van 29-07-

2020) en de richtlijnen van Voetbal Vlaanderen/K.B.V.B. 

CoronaSafe-Verantwoordelijke 

De heer Bart Heylen, voorzitter van de organiserende club, wordt aangeduid als verantwoordelijke 

voor het toezicht op de toepassing van de hierna vermelde regels. 

De deelnemers/spelers/trainers/afgevaardigden 

Bij het betreden vd accommodatie (zowel buiten de terreinen als binnen) is het dragen van een 

mondmasker verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar, dit kan uitgedaan worden in de kleedkamer. 

Een ploeg en hun begeleider wordt als een “sportbubbel” beschouwd. Zij kunnen dezelfde 

kleedkamer en douches gebruiken. Wij raden aan om enigszins gespreid te douchen en op die manier 

de onderlinge afstand te bewaren, of indien mogelijk aangekleed toe te komen en thuis te douchen. 

Indien mogelijk worden besprekingen per ploeg voor de wedstrijd en tijdens de rust buiten gegeven 

in open lucht. 

Spelers die als invaller de wedstrijd volgen, worden verzocht een mondmasker te dragen en 

voldoende afstand van elkaar te behouden. Trainers worden eveneens verzocht een mondmasker te 

dragen tenzij de afstand van 1,5 m kan bewaard worden.  

De ploegverantwoordelijken worden verzocht geen spelers op te stellen die mogelijke symptomen 

van Covid-19 vertonen (keelpijn, droge hoest, koorts, hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid, 

grieperig gevoel). 

Voor Covid-verdachte spelers wordt de vereiste  procedure toegepast : de speler wordt geweigerd en 

hij dient contact op te nemen met zijn huisarts voor verdere actie. Indien later een positieve Covid-

test zou volgen, moeten de organisatoren daarvan verwittigd worden (verantwoordelijke 

secretariaat: Wim Peeters – 0472 35 37 57). 

Aan de ploegverantwoordelijke wordt gevraagd ALLE aanwezige spelers op het wedstrijdblad te 

vermelden, dit om eventuele contact tracing mogelijk te maken. 

Enkel de spelers en hun sportief verantwoordelijke krijgen toegang tot de kleedkamers. 

Ontsmettende handgel is voorzien bij de ingang van de kleedkamers. 

De organisatie zorgt voor flesjes water voor de spelers. Deze zijn beschikbaar in de kleedkamer, ze 

moeten INDIVIDUEEL gebruikt worden. Zij mogen in GEEN ENKEL GEVAL doorgegeven worden aan 

een andere speler. 

Het gemeenschappelijk gebruikt materiaal wordt ontsmet na de wedstrijd. 

Raakvlakken zoals de krukken van de deuren, de zitbanken worden ontsmet na gebruik kleedkamer. 

Na de wedstrijd worden de ploegen verzocht in hun bubbel te blijven, ook in de kantine. Opgelet : in 

de kantine mogen maximaal 10 personen aan dezelfde tafel plaatsnemen. 



De toeschouwers 

Er worden – conform aan de richtlijnen van het protocol – maximaal 400 toeschouwers toegelaten. In 

normale omstandigheden zal dit aantal niet bereikt worden. 

Iedere toeschouwer ouder dan 12 jaar dient VERPLICHT een mondmasker te dragen binnen de  

accomodaties vd club (zowel buiten als binnen). Enkel als men neerzit in de kantine of op het terras 

mag dit mondmasker afgenomen worden. Iedereen wordt verondersteld een mondmasker bij zich te 

hebben zoals het verplicht wordt door de Gouverneur van Antwerpen. 

De basisprincipes van het basisprotocol moeten te allen tijde gerespecteerd worden: 

- social distancing van 1,5 meter, behalve voor mensen van dezelfde gezinsbubbel, ook al zijn de 

beschikbare plaatsen niet afzonderlijk gemarkeerd. 

- handhygiëne (alcoholgel is beschikbaar aan de ingang van het terrein, de ingang van de kantine 

en de toiletten); 

- verplicht handen wassen na toiletbezoek. 

De gedragsregels hangen op duidelijk zichtbare plaatsen binnen de accommodatie op. 

De kantine/terras. 

De regels zoals zij van toepassing zijn in de horeca zijn ook hier van kracht. 

Bij het betreden van de kantine dient iedereen zich te registreren via een QR- code of het 

invulformulier. Deze gegevens moeten een latere contact tracing vergemakkelijken indien deze 

noodzakelijk zou zijn. De club zal deze gegevens 14 dagen bewaren onder strikte vertrouwelijkheid, 

waarna ze vernietigd worden). 

De mensen die de bediening verzorgen dragen verplicht een mondmasker. 

De bezoekers dragen een mondmasker bij elke verplaatsing binnen de kantine. 

Iedereen moet  plaats nemen aan tafel. 

Er is een afstand van ten minste 1,5 meter tussen de tafels en alle doorgangen zijn overal ten minste 

1,5 meter breed. Er mogen geen tafels of stoelen verplaatst worden. 

Plaatsnemen aan de toog is verboden. De barstoelen werden trouwens weggenomen. 

Handgel is voorradig aan de inkom van de kantine en aan de toiletten. 

Water en zeep zijn beschikbaar aan de toiletten. Handen wassen na een toiletbezoek is verplicht. 

Gelieve de kantine binnen te komen langs de kant van sporthal Axion en te verlaten aan de andere 

kant, de kant van de Larumseweg.  

Bij toiletbezoek wordt verzocht steeds rechts aan te houden. 

Enkel bij éénmansbediening in de kantine is het afhalen van drank aan de toog toegelaten. In dit 

geval vragen wij dat steeds dezelfde persoon de bestelling afhaalt voor zijn tafel. In alle andere 

gevallen dient er besteld te worden aan de garcons. 

Tafels en stoelen worden na elk bezoek ontsmet door onze garcons. 

Namens F.C. Punt-Larum 

Bart Heylen, voorzitter 

Wim Peeters, secretaris  


