
Jeugdacademie 
Dessel Sport 
Off ica l  Partner  o f  the Club  Brugge 

Academy  

 

Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding 

Tom Adriaensen 

Jeugdvoorzitter 

Bart Maes 

Jeugdsecretaris 

Willy Smets 

+32 470 990 859 

tom.adriaensen@eriks.be 

+32 476 961 920 

bjmmaes@gmail.com 

+32 474 477 521 

smets.w@telenet.be 

  

 

Referentie: Communicatie Coronavirus      Dessel 6/03/2020 

       

Beste spelers 

Beste ouders 

Beste sympathisanten 

Ongetwijfeld hebben jullie reeds via verschillende kanalen gehoord over het coronavirus dat 

momenteel ook in Vlaanderen zijn verspreiding begint te kennen. Het is alomtegenwoordig in de 

media. 

Het laatste wat wij als jeugdacademie willen is paniek of ophef veroorzaken bij onze leden. 

Desondanks willen wij als jeugdacademie, in navolging van de communicatie van de Pro League, 

onze verantwoordelijk nemem in het kader van de gezondheid van alle betrokken personen binnen 

onze jeugdacademie. 

Het management van de Pro League staat in contact met de omringende Europese liga’s en bonden 

om de situatie op de voet op te volgen. Zowel de overheid als de betrokken experten verzekerden de 

Pro League dat de situatie op dit ogenblik aandacht en opvolging vereist, maar dat paniekvoetbal 

onnodig is. 

Wedtrijden dit weekend vinden plaats, met extra aanbevelingen. 

De wedstrijden van dit weekend kunnen gewoon plaatsvinden, als de bespeelbaarheid van de 

terreinen dit toelaat. Wel roepen we spelers, ouders en fans die naar de wedstrijd willen komen op om 

de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid zéker te respecteren. Binnen onze jeugdacademie, 

waar een grote groep verzamelt, met veel interactie, is de samenwerking van iedereen meer dan ooit 

vereist. 

Daarom willen we volgende aanbevelingen expliciet communiceren aan iedereen binnen onze 

jeugdacademie: 

- Wie zich ziek voelt of koorts heeft, blijft dit weekend thuis en moedigt zijn favoriete team aan 

via clubkanalen of sociale media; 

- We willen het risico op besmetting minimaliseren. Rechtstreeks contact (handen schudden, 

kussen, omhelzingen, ...) worden afgeraden; 

- Het spreekt voor zich dat wie hoest of niest de mond en neus bedekt; 

- Was regelmatig de handen. 

Supporter zo hard je kan, maar hou afstand 
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Er zijn in samenspraak met experten een reeks aanbevelingen geformuleerd om het risico tot 

besmetting voor spelers en medewerkers in de marge van de wedstrijden tot een minimum te 

beperken: 

- Onnodig direct contact wordt zo veel mogelijk gemeden: geen handshakes meer bij de 

aanvan van de wedstrijd, toss en na de wedstrijd; 

- Het protocol van de toss wordt behouden, maar zal tot nader order gebeuren zonder 

handshake; 

De Jeugdacademie Dessel Sport en de Pro League volgen de situatie op de voet. De Pro League is 

permanen in overleg met de bevoegde diensten en experten. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen 

verdere maatregelen genomen worden, waarbij steeds de gezondheid van fans, medewerkers en 

spelers de eerste prioriteit is. 

 

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Voor meer info kunnen jullie steeds terecht op onderstaande websites: 

- Pro League : https://www.proleague.be/nl/nieuws/article.html?Article_ID=882145 

- FOD Volksgezondheid : https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

 

Met sportieve groeten, 

Jeugdacademie Dessel Sport 

https://www.proleague.be/nl/nieuws/article.html?Article_ID=882145
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