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Referentie : Coronamaatregelen Jeugdacademie Dessel Sport – Update  

woensdag 29 juli 2020 

Beste ouders,  
Beste spelers, 

Waar wij dachten in het weekend duidelijke coronamaatregelen te hebben opgesteld en aan 
jullie te hebben geïnformeerd, zijn wij opnieuw verplicht bij te schakelen. Op 28/07/2020 
werden door Voetbal Vlaanderen in overleg met de bevoegde instanties nieuwe bijkomende 
richtlijnen opgesteld om de veiligheid van de sporters verhogen. Daarnaast hopen ze ook dat 
deze maatregelen ervoor zorgen dat de competities in september onder normaal regime 
kunnen aanvatten. 

Onderstaande bijkomende maatregelen gelden binnen het jeugdvoetbal van Voetbal 
Vlaaneren en nemen wij als Jeugdacademie mee over. 

• Bij trainingen en wedstrijden is slechts 1 ouder per speler toegelaten. 

• Er is registratieplicht van toepassing voor de ouders die het complex betreden. 
o Registratieplicht : digitaal via QR-codes binnen het jeugdcomplex 

• Kantine zal vanaf vandaag opnieuw geopend zijn. Houd wel rekening met het 
behouden van kleine groepjes. Ga niet met stoelen schuiven om met zo veel mogelijk 
rondom de tafel te zitten. 

• Wedstrijden en trainingen van U19 / U21 en Beloften zijn verboden en worden per 
direct afgelast tot en met 25 augustus. 

Daarnaast worden op volgende pagina’s de maatregelen zoals gecommuniceerd op 
25/07/2020 en aangevuld met deze van 29/07/2020 weergegeven. 

Wij begrijpen dat deze maatregelen de nodige energie vergen van onze spelers, ouders,… 
Langs de andere kant merken wij dat opgelegde maatregelen voorbeeldig worden gevolgd, 
wat tot grote tevredenheid stemt. Dit is waar KFC Dessel Sport voor moet staan !!! 

 

Aangezien de Corona-cijfers nog steeds in negatieve zin evolueren willen wij jullie vragen om 
bij de minste symptomen jullie trainer, het dagelijks bestuur of de sportieve coördinatie te 
verwittigen. We mogen niet enkel en alleen afgaan op de vragenlijst uit PSD aangezien deze 
slechts wekelijks verzonden en ingevuld wordt. 
Op deze manier kunnen we telkens zo adequaat mogelijk reageren op nieuwe situaties 
binnen de club en het besmettingsrisico zo laag mogelijk houden. 
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Als Jeugdacademie Dessel Sport hechten wij het grootste belang aan de gezondheid van 
onze spelers, trainers, afgevaardigden, supporters en clubmedewerkers als ook aan de 
gezondheid van de mensen van andere clubs die onze jeugdacademie betreden. Hierbij 
willen wij jullie met aandrang vragen om de geldende coronamaatregelen die de 
Jeugdacademie KFC Dessel Sport oplegt vanaf 29 juli te respecteren en te volgen.  

Algemene maatregel voor IEDEREEN van toepassing : 

• BIJ ZIEKTEVERSCHIJNSELEN BLIJF JE THUIS !!! 

Coronamaatregelen ouders & supporters : 

• Dragen van mondmasker is VERPLICHT vanaf aankomst tot en met vertrek. 

• Er geldt een registratieplicht voor alle personen (buiten spelers) binnen het 
jeugdcomplex. Gelieve met de QR-codes jullie aanwezigheid te registreren. 

• Per speler wordt er slechts 1 ouder toegelaten om de training en wedstrijd te volgen. 

• Respecteer social distancing regel (1,50 m) rondom de terreinen en bij uitbreiding 
binnen het ganse jeugdcomplex. 

• Verboden plaats nemen aan de zijde waar de dug-outs staan bij 11vs11 wedstrijden. 

• Ouders & supporters zorgen direct na de wedstrijd ervoor dat spelers, 
teambegeleiders, trainers, scheidsrechters alle ruimte hebben onder het terras (zie 
laatste maatregel wedstrijden verder in dit document). Er wordt een spelerszone op 
de omheining afgebakend met tape en op de grond gemarkeerd met verf. 

o Binnen deze spelerszone is het voor ouders & supporters voor én na de 
wedstrijd NIET toegestaan plaats te nemen! 

Coronamaatregelen accommodatie : 

• Ingang kantine  ➔ Via trap aan de zijkant van het gebouw. 

• Uitgang kantine ➔ Via terras en trap naar beneden. 

• Handen worden ontsmet bij betreden als ook bij verlaten van de gebouwen. 

• Respecteer social distancing (1,50 m) regel. 

• Spelers, ouders, supporters, … blijven binnen hun eigen ‘teambubbel’. 

• Ouders worden NIET toegelaten in de gang naar de kleedkamers. 

Coronamaatregelen spelers : 

• Spelers begeven zich via de ingang onder het terras naar de kleedkamers. 

• Binnen het gebouw volgen spelers de bewegwijzering die op de vloer is aangebracht. 

• ALLE spelers ontsmetten handen bij het betreden en verlaten van het gebouw via de 
kleedkamergang (gelijkvloers). 

• Handen geven ter begroeting is ABSOLUUT VERBODEN. 
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Coronamaatregelen ivm mondmaskers voor spelers : 

• Het dragen van een mondmasker is VERPLICHT voor spelers vanaf U13. 

• Bij aankomst draag je je mondmasker tot op het terrein. 

• Mondmasker wordt ook gedragen binnen het gebouw (gang, kleedkamer, kantine) 

• Net voor start opwarming wedstrijd en/of training mag je het mondmasker afdoen. 

• Mondmaskers worden tijdens training en/of wedstrijd bewaard in een “persoonlijk” 
afsluitbaar plastic zakje. (Vermeld duidelijk naam en team op het plastic zakje) 

• Wisselspelers die op de bank plaatsnemen houden hun mondmasker op. 

• Bij het verlaten van het terrein dragen ALLE spelers hun mondmasker. 

• Voor spelers U6 tot en met U12 is het (voorlopig) nog de vrijblijvende keuze een 
mondmasker te dragen binnen de  jeugdacademie. 

Coronamaatregelen trainers & teambegeleiders : 

• Trainers en teambegeleiders dragen een mondmasker vanaf aankomst tot vertrek. 

• Mondmaskers worden in de kleedkamers opgehouden tijdens wedstrijdbesprekingen. 

• Enkel trainers mogen mondmaskers afdoen tijdens de opwarming, wedstrijden en 
trainingen. 

• Wedstrijdbladen worden thuis online ingevuld. Er is GEEN mogelijkheid dit op de club 
te doen ! 

• Voor en na wedstrijd wordt geen receptie voorzien.  

Coronamaatregelen mondmasker bij carpooling : 

• Wanneer er wordt gebruik gemaakt van carpooling, dragen alle inzittenden van de 
wagen een mondmasker. 

Coronamaatregelen wedstrijden : 

• Teams binnen 2vs2, 3vs3 en 5vs5 hebben GEEN mogelijkheid tot douchen na de   
wedstrijden. 

• Spelers van 8vs8 en 11vs11 teams hebben de vrijblijvende keuze te douchen binnen 
de jeugdacademie na de wedstrijd. De hygiënemaatregelen (poetsen, ontsmetten, …) 
worden opgevolgd en uitgevoerd door de teambegeleiders. 

• Tijdens rustperiodes blijven alle spelers samen met trainer(s) en teambegeleider(s) 
op het terrein. 

• Indien een jeugdspeler de wedstrijdleiding verzorgt, blijft ook hij op het terrein tijdens 
de rustperiodes. 

• Enkel indien er een officiële scheidsrechter is aangesteld, heeft 1 teambegeleider 
toestemming de scheidsrechter te begeleiden naar de kleedkamer. 
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• Spelers wachten na affluiten van de wedstrijd tot ruimte onder het terras volledig vrij 
is alvorens naar de kleedkamer te gaan. 

• Na de wedstrijd worden GEEN handen gegeven aan tegenstrevers en 
scheidsrechters. 

Deze maatregelen zijn van toepassing binnen onze Jeugdacademie. Wij verwachten van 
onze teams (spelers, trainers, begeleiders, ouders, supporters,…) tijdens uitwedstrijden 
steeds de coronamaatregelen te respecteren die gelden bij de betreffende club. Wanneer 
de club van uitwedstrijd geen coronamaatregelen hanteert, verwachten wij dat onze 
spelers en ouders de KFC Dessel Sport coronamaatregelen in acht nemen tijdens 
uitwedstrijden.  

Indien er wordt geïnformeerd dat een persoon horende bij KFC Dessel Sport vastgelegde 
coronamaatregelen niet respecteert, heeft de club het recht de persoon in kwestie hierop 
te sanctioneren. Ook hierin vragen wij aan alle trainers, teambegeleiders, ouders, 
supporters hun verantwoordelijkheid te nemen. Enkel dan kunnen we hopelijk sneller 
terug op een normale wijze naar de hobby van onze kinderen gaan kijken. 

Binnen dit gegeven vragen wij jullie ook de coronamaatregelen die zijn bepaald binnen 
de Jeugdacademie Dessel Sport te respecteren. Wanneer hierop inbreuk wordt 
vastgesteld, heeft KFC Dessel Sport het recht de persoon in kwestie, ongeacht de 
persoon toehoort bij een Dessel Sport team of bezoekend team, te verwijderen uit onze 
accommodatie. 

Met sportieve groeten 

Jeugdbestuur KFC Dessel Sport 

Sportieve staf Jeugdacademie KFC Dessel Sport. 


