
Kunstschaatsclub Pirouette Leuven                       Fase 2 : openluchttrainingen in beperkte groep (vanaf 18 mei) 

Fase 2 
Vanaf 18 mei. 

Er mag in openlucht gesport worden in een groep van maximum 20 
sporters, inclusief een verplichte sportbegeleider (coach of 
meerderjarige toezichter erkend door de club) op voorwaarde dat 
de social distancing-regels, namelijk 1,5 meter afstand houden, 
worden gerespecteerd.   

(Ministerieel Besluit van 13 mei 2020). 
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Fase 2 
Openluchttrainingen in beperkte groep 
Vanaf 18 mei 

Gedragscode voor sporters 
 

Deze richtlijnen gelden voor sportende tieners en volwassenen die, tijdens de periode waarin 
social distancing onverminderd van kracht blijft, deelnemen aan een georganiseerde 
sportactiviteit.  

ALGEMENE REGELS  

• Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden. 

• Probeer je gezicht niet aan te raken. 

• Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een 
grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga 
pas weer sporten als het mag van je arts. 

• Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest is op het virus. Ga pas 
weer sporten als het mag van de arts. 

• Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij ? Rust nog even 
lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet 
sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.  

VOORBEREIDING THUIS 

Alleen na afspraak 

• Ga alleen naar de sportlocatie (in dit geval de parking van de ijsbaan) voor een geplande 
activiteit.  

• Laat je coach tijdig weten dat je aanwezig zult zijn.  

Kleding en materiaal 

• Trek je sportkleren thuis al aan, want de ijsbaan is gesloten. Dus ook de kleedkamers, de 
douches en de toiletten.  

• Neem kleding mee voor na het sporten als je bezweet bent. 

• Wil je een drankje, neem het dan mee. De (cafetaria van de) ijsbaan is dicht. 

• Check of je al je spullen bij je hebt, zodat je niets hoeft te lenen. 

• Ontsmet je eigen sportmateriaal. 

Hygiëne 

• Ga thuis nog naar de wc en was je handen 20 seconden met water en zeep. 

Vervoer 

• Ga bij voorkeur alleen en op eigen kracht naar de sportlocatie. 

• Kom je met de auto, rij dan alleen of enkel met huisgenoten. Rijd niet mee met andere 
sporters of met de coach.  
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OP DE SPORTLOCATIE 

Aankomst 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten aan. 

• Volg de richtlijnen van de coach. 

• De ijsbaan zelf is gesloten en het gebouw is dus verboden terrein. Dus ook de toiletten, 
kleedkamers, cafetaria, enz, zelfs indien de deuren van het gebouw zouden geopend zijn 
tijdens de onderhoudswerken. Er is enkel toestemming om de parking te gebruiken. Eventuele 
boetes voor overtredingen kunnen op de overtreder(s) verhaald worden. Gebruik ook de 
banken aan de ingang niet. 

Hygiëne 

• Ontsmet je handen. Zorg zelf voor eigen alcogel.  

• Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. 

• Draag handschoenen als je zo beter onthoudt dat je je gezicht niet mag aanraken en als 
handschoenen het sporten niet bemoeilijken.  

• Gebruik alleen je eigen sportmateriaal en drinkbus.  

• Gebruik alleen gedeeld materiaal (toestel, sportmat, bal…) als dat schoongemaakt is. Reinig en 
desinfecteer het desnoods zelf met wegwerpdoekjes, ontsmettingsspray, ...  

• Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi. 

Contactloos sporten 

• In clubverband mag je in beperkte groep sporten op voorwaarde dat de social distancing-
regels, namelijk 1,5 meter afstand houden, worden gerespecteerd. Deze groep mag niet meer 
dan 20 personen bevatten, inclusief sportbegeleiders. 

• Doe alleen oefeningen en bewegingen waarbij je minstens 1,5 meter afstand houdt en 
aanraking niet mogelijk is. Hou meer afstand naarmate je sneller beweegt. 

• Heb je verzorging of hulp nodig, laat je dan door zo weinig mogelijk mensen aanraken. Volg de 
instructies van de trainer of de organisatie. 

NA HET SPORTEN 

• De coach zorgt ervoor dat gedeelde materialen worden schoongemaakt. 

• Was of desinfecteer je handen. 

• Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of te socializen. Douche thuis. 

• Ontsmet je eigen sportmateriaal. 
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Fase 2 
Openluchttrainingen in beperkte groep 
Vanaf 18 mei 

Gedragscode voor ouders 
 

ALGEMENE REGELS  

• Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden. 

• Houd je kinderen thuis als ze symptomen hebben die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een 
grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Laat 
ze pas weer sporten als het mag van de arts. 

• Houd je kinderen ook thuis als een huisgenoot symptomen heeft die op COVID-19 kunnen 
wijzen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft mag je als vrijwilliger naar de club gaan. 

• Houd je kinderen ook thuis als iemand in jouw gezin positief getest is op COVID-19. Omdat je 
tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je de 
kinderen thuis houden tot 14 dagen na het laatste contact. 

• Heeft je kind een verhoging gehad van zijn lichaamstemperatuur en is het weer koortsvrij ? 
Laat het dan nog even lang rusten als het aantal dagen dat het koorts had. Na bv. 3 dagen 
koorts, mag men nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.   

VOORBEREIDING THUIS 

Alleen na afspraak 

• Breng je kinderen alleen naar de sportlocatie (in dit geval de parking van de ijsbaan) voor een 
geplande activiteit. 

• Laat tijdig weten dat ze aanwezig zullen zijn.  

Kleding en materiaal 

• Trek je kinderen hun sportkleren thuis al aan, want de ijsbaan is gesloten. Dus ook de 
kleedkamers, de douches en de toiletten. 

• Geef hen kleding mee voor na het sporten als ze bezweet zijn. 

• Geef je kinderen een drankje mee. De (cafetaria van de) ijsbaan is dicht. 

• Zorg dat ze al hun spullen bij zich hebben, zodat ze niet hoeven te lenen. 

• Ontsmet hun sportmateriaal. 

Hygiëne 

• Laat je kinderen thuis nog naar de wc gaan en laat ze hun handen 20 seconden met water en 
zeep wassen, of met alcogel. 

Vervoer 

• Wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder 
alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt. Blijf niet wachten op de sportlocatie. 
Houd voldoende afstand van de groep.  
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OP DE SPORTLOCATIE 

• Breng je kind(eren) tijdig naar de training en volg hierbij de afspraken van je sportclub. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de sportlocatie. 

• Informeer je kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de 
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 

• De ijsbaan zelf is gesloten en het gebouw is dus verboden terrein. Dus ook de toiletten, 
kleedkamers, cafetaria, enz, zelfs indien de deuren van het gebouw zouden geopend zijn 
tijdens de onderhoudswerken. Er is enkel toestemming om de parking te gebruiken. Eventuele 
boetes voor overtredingen kunnen op de overtreder(s) verhaald worden. Gebruik ook de 
banken aan de ingang niet. 

• Je kan als ouder de training niet bijwonen. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van 
jouw kind(eren). Indien je dus toch op de parking moet blijven wachten, behoud dan de nodige 
afstand, ook van eventuele andere aanwezige ouders. 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers, begeleiders en bestuursleden. 

• Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit, is het toegestaan dat één ouder op de 
training aanwezig is. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd 
moet worden. 

• Haal direct na de training jouw kind(eren) op. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

NA HET SPORTEN 

• Laat je kinderen hun handen wassen of desinfecteer ze. 

• Douchen moet thuis gebeuren. Dit kan niet op de sportlocatie. 

• Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of te socializen. 

• Ontsmet je eigen sportmateriaal. 
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Fase 2 
Openluchttrainingen in beperkte groep 
Vanaf 18 mei 

Gedragscode voor trainers/sportbegeleiders 
 

ALGEMENE REGELS  

• Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden. 

• Probeer je gezicht niet aan te raken. 

• Blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, 
koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. 

• Blijf thuis als een huisgenoot symptomen heeft die op COVID-19 kunnen wijzen. Als iedereen 
24 uur geen klachten heeft mag je als vrijwilliger naar de club gaan. 

• Blijf thuis als iemand in jouw gezin positief getest is op COVID-19. Omdat je tot 14 dagen na 
het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen 
na het laatste contact. 

VOORAF 

• Informeer de ijsbaan per mail dat je een training organiseert (info@ijsbaanleuven.be) met 
het clubbestuur in kopie (secretariaat@pirouetteleuven.be). Vermeld duidelijk de dag, het 
begin en eind-uur, en de deelnemers. Zonder voorafgaande verwittiging naar de ijsbaan en 
het bestuur is de training niet toegelaten ! 

VOORBEREIDING THUIS 

• Ga alleen naar de sportlocatie (in dit geval de parking van de ijsbaan) voor een geplande 
activiteit. 

• Wil je een drankje, neem het dan mee. De (cafetaria van de) ijsbaan is gesloten. 

• Ga thuis nog naar de wc en was je handen 20 seconden met water en zeep. 

• Ga bij voorkeur alleen en op eigen kracht naar de sportlocatie. 

• Neem je de auto, rijd dan alleen of enkel met huisgenoten die zelf gaan sporten of niet op de 
sportlocatie blijven wachten. 

OP DE SPORTLOCATIE 

• Ontsmet je handen. Zorg zelf voor eigen alcogel.  

• De ijsbaan zelf is gesloten en het gebouw is dus verboden terrein. Dus ook de toiletten, 
kleedkamers, cafetaria, enz, zelfs indien de deuren van het gebouw zouden geopend zijn 
tijdens de onderhoudswerken. Er is enkel toestemming om de parking te gebruiken. Eventuele 
boetes voor overtredingen kunnen op de overtreder(s) verhaald worden. Gebruik ook de 
banken aan de ingang niet. 

• Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi; 

• Probeer je gezicht niet aan te raken. 

• Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. 

• Volg de gebruikelijke en/of opgelegde voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van 
materialen. Reinig gedeelde materialen na elk gebruik door een sporter.   

• Beperk je tijd op de sportlocatie. Blijf niet langer dan noodzakelijk is. 

mailto:info@ijsbaanleuven.be
mailto:secretariaat@pirouetteleuven.be
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• Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je 
training gaat geven. 

• Bereid je training goed voor en maak ze corona-proof. 

• Garandeer te allen tijde de regels rond social distancing.  

• Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden.  

• Zorg dat de training klaar staat als de sporters het veld op komen zodat je meteen kunt 
beginnen. 

• Gebruik zo veel mogelijk afgebakende ruimtes om te trainen. 

• Maak vooraf de (gedrags)regels (aan kinderen) duidelijk. 

• Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden. 

• Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 
niet gebeurt. 

• Weet bij voorkeur wie er aanwezig is bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden. 

• Volg de gebruikelijke en/of opgelegde voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van 
materialen. 

• Laat sporters niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De 
sporters moeten na afloop direct vertrekken. 

• Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs hen erop dat ze na de 
training direct naar huis gaan. 

• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk 
is. 

• Zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de 
samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt. 

• Neem op elk ogenblik van je aanwezigheid op de sportlocatie een voorbeeldrol op. 

• Neem een signaalfunctie op voor ouders, collega-trainers, sporters, … om zaken te melden die 
niet in lijn zijn met de corona-maatregelen zijn of niet gepast. 

NA HET SPORTEN 

• Gedeeld materiaal moet worden schoongemaakt. 

• Was of desinfecteer je handen. 

• Douch niet op de sportlocatie. 

• Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of te socializen. 

• Ontsmet je eigen sportmateriaal. 

 

 


