
Algemene richtlijnen

⬤ Wie verkouden is, hoest, keelpijn of andere ziekteverschijnselen 
heeft, moet thuisblijven of wordt naar huis gestuurd.

⬤ Hou steeds contact met de lokale overheid om af te spreken of er 
lokale richtlijnen zijn bovenop de federale richtlijnen. 

⬤ Wij raden af dat risicogroepen op de training aanwezig zijn als 
atleet, trainer of bestuurder.

Gebruik het ouderencharter van de Vlaamse Overheid als leidraad 
voor de aanwezigheid van ouderen op de club. In het charter wordt 
gekeken naar de persoonlijke gezondheid én naar het risico van 
de specifieke activiteit. Het is de bedoeling dat elke oudere een 
persoonlijke risico-inschatting maakt. 

LAATSTE  
STAND  
VAN ZAKEN 
EXITSTRATEGIE 
COVID-19 VOOR  
ATLETIEKCLUBS 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Charter%20Hoe%20veilig%20de%20draad%20terug%20opnemen%20als%20oudere%20in%20onze%20samenleving.pdf


   

Accommodatie

⬤ Toezien op correct gebruik van de ‘Kiss & Ride’-zone zodat er 
geen samenscholing plaatsvindt aan de parking.

⬤ Handhaven van éénrichtingsverkeer in de accommodatie door 
een aparte in- en uitgang te creëren.

⬤ De kantine mag opnieuw openen. Meer info hierover vind je op 
onze pagina Corona & atletiek. 

⬤ Kleedkamers en douches worden opnieuw toegankelijk. Als 
kleedkamers niet per se nodig zijn, dan kan je ook beslissen om 
ze gesloten te houden. Dit beperkt het kruisen van personen of 
vermindert de risico’s. Indien kleedkamers en douches opengaan 
moet je rekening houden met volgende principes:

⬤ Indien de kleedkamer wordt gebruikt door een vaste 
trainingsbubbel, kan deze groep gezamenlijk gebruik maken 
van deze kleedkamer en douche-infrastructuur.  

⬤ Twee trainingsbubbels mogen niet samen in één kleedkamer, 
dus voorzie een duidelijk tijdslot per trainingsbubbel.

⬤ De kleedkamers en douches moeten gereinigd worden tussen 
elke bubbel.

⬤ Voorzie medewerkers om de kleedruimtes te reiniging of maak 
afspraken met de groep om in te staan voor de reiniging.

⬤ Besteed extra aandacht aan contactoppervlakken  
(klinken, banken, doucheknoppen, lockers…).

⬤ Indien het gaat om publieke kleedkamers en douches die gebruikt 
worden door een constante flow van (individuele) sporters, 
moeten afstandsregels gerespecteerd worden tussen sporters 
die niet onder hetzelfde dak leven of die niet tot dezelfde sociale 
bubbel van max. 15 personen behoren. 

⬤ Bepaal de maximumcapaciteit van de kleedkamer in functie 
van het garanderen van deze onderlinge afstand. 

⬤ Voorzie per gebruiker 1,5 lopende meter banken/stoelen of langs 
de wand van de kleedkamer/douche.

⬤ Communiceer de maximumcapaciteit op de deur (binnen- en 
buitenkant) en bij de ingang.

⬤ Aanduidingen op de zitbanken of de grond kunnen sporters ook 
een idee geven waar ze best gaan zitten/staan.

⬤ Zorg voor een reinigingsschema dat voorziet in frequente 
reinigingen van de kleedkamers en douches met water en zeep 
of desinfectie.

⬤ Communiceer duidelijk over dit reinigingsschema naar de 
gebruikers toe.

http://www.atletiek.be/club/clubondersteuning/corona-en-atletiek


Hygiëne 

⬤ De club heeft tijdens elk trainingsmoment een toezichter 
ter plaatse die zorgt dat iedereen de hygiëne- en 
veiligheidsregels naleeft. Deze persoon mag niet tezelfdertijd 
trainer of atleet zijn en behoort niet tot een risicogroep.

⬤ Voorzie de toiletten van ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes 
voor de lavabo.

⬤ Hang desinfecterende handgel op bij de ingang van de accommodatie.

⬤ Zorgen dat atleten en trainers zowel zichzelf als hun materiaal 
regelmatig desinfecteren.

⬤ Zorg ervoor dat zo weinig mogelijk gemeenschappelijke 
contactoppervlakken moeten aangeraakt worden (vb. deurklinken).

⬤ Ontsmet elk uur de gemeenschappelijke contactoppervlakken  
(vb. deurklinken).

⬤ Koop het nodige hygiënisch materiaal aan. Bestel voldoende voorraad 
en maak afspraken over wie de stock beheert.

Wat is mogelijk?

⬤ Alle sportactiviteiten kunnen hervat worden, zonder dat social 
distancing moet toegepast worden. 

⬤ De trainingsbubbel bestaat uit maximaal 50 personen (incl. trainer). 

⬤ Trainingen kunnen zowel outdoor als indoor plaatsvinden. Fitness-  
en krachtlokalen mogen opnieuw open.

⬤ Het gebruik van een mondmasker voor trainers en toezichters blijft 
aangeraden.

⬤ Competitie is mogelijk met een onbeperkt aantal deelnemers en 
maximum 200 toeschouwers indoor en 400 toeschouwers outdoor. 
Vanaf 1 augustus worden die aantal opgetrokken tot 400 indoor en 800 
outdoor. 

⬤ Wanneer een wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer 
dan 200 personen, voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare 
weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke 
overheid vereist. 

⬤ Maak gebruik van het COVID Event Risk Model ter ondersteuning van 
de aanvraag tot toelating. Met dit model kan je inzicht verwerven in het 
COVID-veiligheidsrisico van elk event.

⬤ De annulering van alle competities door de federatie tot eind juli blijft 
van kracht.

⬤ Sportkampen zijn opnieuw mogelijk in bubbels tot 50 deelnemers.  
Meer info hierover vind je op onze pagina Corona & atletiek. 

https://www.covideventriskmodel.be/
http://www.atletiek.be/club/clubondersteuning/corona-en-atletiek


CORONA, 
WAT IS ER  
VERZEKERD  
EN WAT NIET?

De burgerlijke aansprakelijkheid van de club en de trainers blijft uiter-
aard verzekerd bij de heropstart van de activiteiten.

Met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de club  aan-
gaande de heropstart van de sportactiviteiten willen wij uw aandacht 
vestigen op volgende aspecten:

⬤ De bewijslast inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
club/trainer ligt bij het slachtoffer (in dit concreet geval de atleet 
die het virus heeft opgelopen);

 ⬤ De activiteit moet worden georganiseerd in overeenstemming 
met de maatregelen, richtlijnen en/of adviezen van de bevoegde 
overheid;

 ⬤ De activiteit dient met de nodige zorgvuldigheidsplicht te wor-
den ingericht, in het bijzonder om de kans op een besmetting te 
minimaliseren, gelet op de algemene kennis van de gevaren van 
COVID-19 en de hoge besmettingsgraad.

Het is te allen tijde cruciaal dat de club de door de overheid opgeleg-
de verplichtingen toepast en alle mogelijke inspanningen levert om 
de aanbevelingen na te leven. We nodigen clubs ook uit om regelma-
tig met de leden of hun ouders te communiceren over de genomen 
maatregelen om hen op de hoogte te houden van de omstandighe-
den waarin de sportbeoefening wordt georganiseerd.

In het kader van de waarborg lichamelijke ongevallen wordt het op-
lopen van een infectieziekte zoals COVID-19 op zich niet als een licha-
melijk ongeval beschouwd. De waarborg lichamelijke ongevallen is 
dus niet van toepassing.

Dus, bij de heropstart van de sportactiviteiten verzoeken wij de clubs 
de bepalingen van de federale én lokale overheid nauwlettend te 
volgen teneinde de best mogelijk bescherming voor de sporters en 
andere aanwezigen te garanderen.



Elke groep moet tijdens de volledige  
training een hygiëne-set ter beschikking 
hebben, deze bevat minstens:

De vereisten van de desinfectiemiddelen 
en het correct gebruik ervan vind je via 
deze link. De toezichter zorgt mee voor het 
correct en regelmatig gebruik hiervan.

HYGIËNE-SET 

Desinfecterende 
spray

Afsluitbare  
vuilnisbak 

(bij voorkeur pedaalemmer) 
met plastic zak erin

Desinfecterende 
handgel

Plastic  
handschoenen

Wegwerpdoekjes

Mondmasker  
voor de trainer

https://www.apb.be/APB%20Documents/NL/All%20partners/CORONAVIRUS_DESINFECTIE_HANDEN_OPPERVLAKTEN_31_03_20.pdf
https://www.apb.be/APB%20Documents/NL/All%20partners/CORONAVIRUS_DESINFECTIE_HANDEN_OPPERVLAKTEN_31_03_20.pdf

