‘Corona richtlijnen’ tijdens TRAININGEN & WEDSTRIJDEN
1. Alle spelers, trainers, bestuursleden, medewerkers, ... BETREDEN de accommodatie via het
witte poortje aan de tennis … iedereen VERLAAT de accommodatie via de groene poort aan de
pitch .
2. Bij het betreden van de accommodatie is het dragen van een mondmasker VERPLICHT voor
iedereen vanaf de U13.
Uitzondering: zittend in de kantine mag/kan het mondmasker afgezet worden.
Trainers/spelers zetten het mondmasker af wanneer de training start .
3. VERPLICHT de handen te ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van de accommodatie
(er zullen ‘ontsmettingspalen’ staan bij de in- en uitgang).
4. De eerst aanwezige opleider/trainer plaatst de ‘ontsmettingspalen’ bij de ingang en uitgang, de
laatst aanwezige zet deze ‘palen’ weer binnen.
5. Handdruk/vuistje/elleboog zijn helaas niet toegelaten!
6. Enkel toegang tot het toilet aan de kleedkamers tijdens de training.
7. Kantineregels zijn conform regels horeca.
8. Respecteer de 1,5 m regel, zowel binnen als buiten.
9. Indien je je ziek (koorts, hoesten,….) voelt, dan blijf je thuis. Verwittig wel je trainer!
10. Bij wedstrijden worden de kleedkamers gebruikt, maar wordt er niet gedoucht!
11. Bij wedstrijden blijven de spelers tijdens de rust buiten, in de openlucht!
12. Na de wedstrijden worden er géén gezamenlijke ‘koffietafels’ voorzien! Men mag steeds
vrijblijvend naar de kantine, maar met alle respect voor de tegenwoordig geldende horeca
regels!
EXTRA AANDACHT VOOR ONZE JEUGDSPELERS:
1. Er is GEEN toegang tot de kleedkamers bij trainingen, dus douchen is niet mogelijk.
2. Elke speler brengt VERPLICHT een rugzak of tas mee met zijn eigen bal, drinkbus, handdoek
(zweet afvegen…) en zakje om zijn mondmasker in op te bergen.
Deze tas wordt neergezet in de dug-out op de speelhelft, waar men traint.
3. Bal thuis ontsmetten alvorens naar de training te komen.
4. Tijdens de wedstrijd zijn alle bankzitters verplicht een mondmasker te dragen. Iedereen zorgt
dus dat hij dit (gekenmerkt met naam) bij heeft.
5. Er mag maximum één ouder per jeugdspeler aanwezig zijn zowel tijdens de trainingen als bij
wedstrijden.

Deze richtlijnen worden regelmatig aangepast aan de regels van de VR (veiligheidsraad).
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