
Richtlijnen regionale training Oost-Vlaanderen 

Algemene richtlijnen: 

 Wie zich ziek voelt of koorts (38°C) heeft, blijft thuis! 
 Hoest en nies in je elleboog of in een papieren zakdoekje. 
 Was je handen vaak met water en zeep. 
 Hou, waar mogelijk, anderhalve meter afstand van anderen. 
 Beperk je fysieke contacten. 
 Draag een mond(neus)masker op drukke plaatsen of waar de verplichting geldt. 
 Schrijf je tijdig in voor de training 

Richtlijnen voor de training: 

 Je arriveert net voor het aanvangsuur bij de sporthal. 
 Ben je te vroeg? Wacht dan in de auto of buiten aan de ingang van de sporthal. 
 Word je gebracht door iemand van het gezin? Alleen jij stapt uit. 
 Je neemt de rechter inkomdeur. 
 Je reinigt je handen met de voorziene handgel bij het binnengaan van de sporthal. 
 Je volgt de pijlen naar de sportzaal; je gaat niet naar de kleedkamer. 
 Je gaat naar het juiste terrein en wisselt van schoenen. Plaats je tas tegen de muur. 
 Je wacht op de grijze mat tot de trainer je op het terrein laat. 

 
 Je raakt jouw gezicht zo weinig mogelijk aan. 
 Je vermijdt onnodig fysiek contact tussen je ploegmaats. 
 Elke speler zorgt voor zijn eigen en gevulde fles of drinkbus. 
 Gebruik enkel het aangeboden en gedesinfecteerd materiaal. 
 Je raakt het net of de palen niet aan. 
 Je geeft geen eigen materiaal (drinkbus, handdoek, tape) door aan elkaar. 
 Beperk het toiletbezoek tot een absoluut minimum op locatie. 
 Breng zelf een flesje gedesinfecteerde gel mee. 

 
 Na de training verlaat je zo snel mogelijk de sporthal. Volg de pijlen. 
 Word je afgehaald? Men wacht op jou in de auto, buiten of in de cafetaria. 
 Na elke training was je uw sportkledij. 

 


