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Referentie : Coronamaatregelen Jeugdacademie Dessel Sport Code Oranje
maandag 19 oktober 2020
Beste ouders,
Beste spelers,
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. Gezien de recentelijke
omschakeling naar Code Oranje in de sport willen wij jullie met aandrang vragen om de reeds
geldende coronamaatregelen te respecteren en te volgen, alsook de extra opgelegde
verstrengde maatregels.
Algemene maatregel voor IEDEREEN :

•

BIJ ZIEKTEVERSCHIJNSELEN BLIJF JE THUIS !!!

•

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van carpooling, dragen alle inzittenden van de
wagen een mondmasker.
Er zijn verschillende en voldoende ontsmettingspunten om handen te desinfecteren,
gebruik deze.

•

Coronamaatregelen ouders & supporters :
•
•
•
•
•
•

Dragen van mondmasker is VERPLICHT vanaf aankomst tot en met vertrek.
Respecteer social distancing regel (1,50 m) rondom de terreinen en bij uitbreiding
binnen het ganse jeugdcomplex.
Verboden plaats te nemen aan de zijde waar de dug-outs staan bij 11vs11 wedstrijden.
Bij trainingen en wedstrijden wordt met aandrang gevraagd dat slechts 1 ouder per
speler de activiteit zal bijwonen.
Er is registratieplicht van toepassing voor de ouders die het complex betreden.
o Registratieplicht : digitaal via QR codes binnen het jeugdcomplex
De kantine zal vanaf maandag 19/10/2020 gesloten zijn, conform de protocollen voor
horeca.

Coronamaatregelen spelers, trainers en begeleiders :
•
•
•

Het dragen van een mondmasker is VERPLICHT voor spelers vanaf U13.
Bij aankomst draag je je mondmasker tot op het terrein.
Handen geven ter begroeting is ABSOLUUT VERBODEN.

Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding

Jeugdvoorzitter

Jeugdsecretaris

Tom Adriaensen

Bart Maes

Willy Smets

+32 470 990 859

+32 476 961 920

+32 474 477 521

tom.adriaensen@eriks.be

bjmmaes@gmail.com

smets.w@telenet.be

Jeugdacademie
Dessel Sport
Offical Partner of the Club Brugge
Academy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleedkamers zijn gesloten ➔ spelers komen aan in wedstrijdtenue of in
trainingskledij (tijdelijk persoonlijk tenue per speler, meer info via de trainers en
afgevaardigden)
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 en afgevaardigden die op de bank plaatsnemen houden hun
mondmasker op.
Bij het verlaten van het terrein dragen ALLE spelers, trainers en begeleiders hun
mondmasker.
Tijdens rustperiodes blijven alle spelers samen met trainer(s) en teambegeleider(s) op
het terrein. Alsook de scheidsrechter.
Indien een jeugdspeler de wedstrijdleiding verzorgt, blijft ook hij op het terrein tijdens
de rustperiodes.
Na de wedstrijd worden GEEN handen gegeven aan tegenstrevers en scheidsrechters.
Spelers wachten na affluiten van de wedstrijd tot tegenpartij van het veld is en gaan
dan rechtstreeks naar huis.
Voor spelers U6 tot en met U12 is het (voorlopig) nog de vrijblijvende keuze een
mondmasker te dragen binnen de jeugdacademie, wel wordt dit sterk aangeraden.
Wedstrijden voor spelers > 18 jaar (alles boven U17) zijn geannuleerd, met
uitzondering van de beloftencompetitie, conform de maatregelen van
VoetbalVlaanderen.
Wedstrijdbladen worden thuis online ingevuld. Er is GEEN mogelijkheid dit op de club
te doen !

Comfort en preventie:
Om extra ziektes en blessures te voorkomen willen we vrijblijvend de mogelijkheid bieden aan
onze spelers om buiten onder de tent droge, zuivere en warme kledij aan te trekken alvorens
naar huis te gaan / in de wagen te stappen.
Om een spreiding te krijgen tussen aankomende en vertrekkende spelers wijzigen de
trainingsuren komende periode lichtjes af van de standaard trainingsuren. Per ploeg zal er na
de training een partytent voorzien zijn om te wisselen van kledij (Houd wel rekening met het
feit dat tent niet volledig mag gesloten worden om voldoende luchtcirculatie te behouden ➔
doorgang via de groene onderbroken lijn). Wij vragen aan alle spelers om bij trainingen aan te
komen in volledige trainingskledij. Voetbaltassen met de propere kledij kunnen in de
kleedkamergang per ploeg tegen de muur worden geplaatst. Er zullen papieren uithangen
tegen de muur waar welke ploeg hun tas kan plaatsen. Het binnen zetten van de tassen wordt
door een afgevaardigde uitgevoerd. Spelers betreden zo weinig mogelijk de gebouwen (met
uitzondering van gebruik sanitair of medisch kabinet).
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Onderstaand de planning met de nieuwe (tijdelijke) trainingsuren en de tentenverdeling per
team/leeftijd :
DAGEN

MAANDAG
WOENSDAG
DONDERDAG

DINSDAG
VRIJDAG

TEAM
U8P
U9P
U10IP
U11IP
U12IP
U13IP
U14IP
U15IP
U16IP
U17IP

TRAININGSUUR
18u00 - 19u15
18u00 - 19u15
18u00 - 19u30
18u00 - 19u30
18u15 - 19u45
18u15 - 19u45
19u30 - 21u15
19u30 - 21u15
19u45 - 21u30
19u45 - 21u30

TENT
1+2
3+4
1+2
3+4
1+2
3+4
1+2
3+4
1+2
3+4

U13G
U13G
U15G
U17G

18u30 - 19u45
18u30 - 19u45
19u45 - 21u15
20u00 - 21u30

1+2
3+4
1+2+3
1+2

U21G

20u00 - 21u30

3+4

Binnen de nieuwe omkleedzone is onderscheid gemaakt tussen de “omkleedzone” (tenten) en
de “schoenwisselzone” (onder het terras).
OMKLEEDZONE :
•
•
•
•
•

Voor spelers die volledige kledij willen wisselen
Ingang & uitgang te volgen volgens onderstaand plan
Gemarkeerde zitplaatsen (banken) te volgen door alle spelers (= 1,5m distancing),
geen plaats nemen op de stickerzone.
Banken worden ontsmet door aanwezige afgevaardigden / trainers(s) als speler zijn
plaats verlaat
Mondmasker verplicht op te houden !!!
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SCHOENENZONE :
•
•
•
•

Voor spelers die enkel schoenenwissel willen doen.
Ingang en uitgang te volgen volgens onderstaand plan
Banken worden ontsmet door aanwezige afgevaardigden / trainer(s) als speler zijn
plaats verlaat
Mondmasker verplicht op te houden !!!

Aan ouders vragen wij GEEN plaats te nemen ter hoogte van de omkleedzones (tussen de
rode onderboken lijnmarking op volgend plan). Deze zones kunnen wel als doorgang gebruikt
worden, maar niet als wachtzone.
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Algemeen :
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.
#Samentegencorona: Hou het veilig en gezond
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Naast bovenstaande coronamaatregelen willen wij eveneens een voorstel aan jullie richten om
de verkeersveiligheid binnen het jeugdcomplex te verbeteren. Vaak ontstaan er gevaarlijke
situaties wanneer vertrekkende en aankomende wagens samen in en uit de smalle weg elkaar
moeten kruisen om de rijweg te verlaten of op te rijden. Om deze situaties te vermijden, willen
wij het voorstel maken om het jeugdcomplex op te rijden vanuit de smalle weg (die nu bijna
iedereen gebruikt) en via de sporthal het complex te verlaten. Er is sinds vorig seizoen
mogelijkheid om via de parking hier op een makkelijke manier te geraken. Via onderstaand
schema maken wij de ‘te volgen richting’ graag visueel.
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Verplichten kunnen wij deze richting niet maar rekenen op iedereen om het veiliger te maken
waar we kunnen.
Met sportieve groeten
Jeugdbestuur KFC Dessel Sport
Sportieve staf Jeugdacademie KFC Dessel Sport.
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