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PROTOCOL SPELERS 

 

• Mondmasker aan en handen ontsmetten bij het betreden van de campus. Er zijn 

op verschillende plaatsen ontsmettingszuilen voorzien. 

• Het dragen van een mondmasker is verplicht (ook in de kleedkamer) vanaf U13 op 

de volledige campus, behalve tijdens het trainen en spelen van wedstrijden. 

• Kom zoveel mogelijk reeds gekleed in trainings- en wedstrijdkledij naar de 

training/wedstrijd. 

• Voor de verplaatsing bij uitwedstrijden zorgt de speler zoveel mogelijk voor eigen 

vervoer. Carpooling wordt niet aanbevolen.  We rekenen op de solidariteit van de 

ouders. Indien echt niet mogelijk wordt tijdens de ganse rit verplicht een 

mondmasker gedragen! 

• Douchen is niet toegelaten.  

• Kleedkamer is max. 20 min. beschikbaar na de wedstrijd. Mondmasker verplicht! 

• Na de training is de kleedkamer 10 min. beschikbaar. Mondmasker verplicht! 

• Spuwen op het terrein is verboden, ook de keeper in zijn handschoenen. 

• Tijdens de rust: indien het weer het toelaat blijven we op het terrein in onze eigen 

bubbel, zo niet ontsmetten we de handen bij het betreden van de kleedkamer 

(ook na de wedstrijd). 

• Vanaf U13 bij wedstrijden: een genaamtekend afsluitbaar zakje (club) voor het 

opbergen van het mondmasker dient altijd meegebracht te worden. Bij aanvang 

wedstrijd/training wordt het mondmasker in het zakje gedaan en wordt afgegeven 

aan de afgevaardigde die het bijhoudt. 

• Wedstrijden bovenbouw (11/11): indien niet alle wisselspelers en officials op de 

bank kunnen plaats nemen, rekening houdend met de 1,5 meter afstand, nemen 

zij plaats achter de omheining en wordt er verzocht een mondmasker te dragen. 
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• Iedere speler brengt zijn eigen genaamtekende en gevulde drinkfles mee, deze 

kunnen bijgevuld worden aan de aanwezige waterdispenser. Er worden geen 

flessen water meer bedeeld. 

• High five of elleboogje met de supporters na de wedstrijd is niet toegelaten voor 

spelers en staf. 

• Bij een vermoeden of een bevestiging van een besmetting bij een speler wordt de 

trainer hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.  

 

 

 


