
DRAAIBOEK OEFENWEDSTRIJDEN BIJ VCV 

 

Dit document geeft de regels en afspraken die gelden voor de organisatie van oefenwedstrijden bij VCV in de 

sportzaal Leefdaal, gebaseerd op de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, de protocollen van Sport 

Vlaanderen en de richtlijnen van de gemeente Bertem. 

Elke sportclub moet een Corona-Safe Verantwoordelijke (CSV) hebben. Deze CSV maakt voor elke wedstrijd 

een draaiboek op, waarin alle richtlijnen staan voor een veilige organisatie van die wedstrijd. Voor VCV is de 

CSV Bruno JANSSENS (GSM 0495/896657, email bruno.janssens6@telenet.be).  

 

Om een oefenwedstrijd te kunnen laten doorgaan moet de betrokken trainer ten laatste 8 dagen VOOR de 

oefenwedstrijd telefonisch contact opnemen met de CSV. De CSV zal dan een draaiboek opstellen en 

overmaken aan de trainer en aan de gemeente Bertem. Zonder draaiboek kan de oefenwedstrijd niet 

doorgaan! 

De betrokken trainer is verantwoordelijk voor het doorgeven van de richtlijnen in het draaiboek aan de 

bezoekende ploeg. Hij moet ook aan de bezoekende ploeg de contactgegevens van de coach en/of de 

kapitein vragen en die doorgeven aan de CSV. Indien nodig zullen die gegevens gebruikt worden voor 

contactopsporing. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard, waarna ze vernietigd worden. Hij geeft zijn GSM-

nummer en dat van de CSV van VCV door aan die persoon, met de vermelding dat die gegevens 14 dagen 

mogen bewaard worden, en daarna moeten vernietigd worden. 

De CSV (of een bestuurslid als de CSV niet persoonlijk aanwezig kan zijn) zal de toepassing van het draaiboek 

controleren en waar nodig bijsturen. 

 

OPGELET:! 

Door de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli mogen er GEEN TOESCHOUWERS zijn. 

Dit draaiboek geeft toch de richtlijnen voor het geval dat dit opnieuw toegestaan wordt. 

Voor elke oefenwedstrijd zal een specifiek draaiboek opgesteld worden dat rekening houdt met de op dat 

moment geldende maatregelen! 

 

BASISREGELS 

 

• Als je ziek bent, of was tot 3 dagen voor de oefenwedstrijd, blijf dan thuis! Blijf ook thuis als iemand uit 
je primaire bubbel symptomen heeft die wijzen op een COVID-19 besmetting! 

• Ontsmet je handen en onderarmen bij het betreden EN bij het verlaten van het gebouw. 

• Douchen doe je thuis, NIET in de sportzaal; de kleedkamers mag je NIET gebruiken. 

• Je komt in sportkledij naar de oefenwedstrijd en brengt een handdoek, een gevulde en met je naam 
gemerkte drinkbus, een mondmasker en papieren zakdoekjes mee. 

• Alle supporters brengen een mondmasker mee. 

 

Deze basisregels gelden voor ALLE spelers en supporters, zowel van de thuisploeg als van de bezoekende ploeg. 

In de hal aan de hoofdingang van het gebouw staat ontsmettende handgel [te bespreken met de gemeente] 

(Als die handgel op is, dan moeten de handen en onderarmen gewassen worden met water en zeep aan de 

lavabo’s in de toiletten. Afdrogen gebeurt met papieren handdoeken die in de voorziene vuilbakken gegooid 

worden.) 

 

Er kunnen flessen water voorzien worden. Deze flessen mogen enkel gebruikt worden voor het vullen van de 

eigen drinkbus! 
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Het mondmasker dat elke speler en supporter bij zich moet hebben, is nodig 

• voor de verzorging bij eventuele blessures (in dat geval dragen zowel de verzorger(s) als de gekwetste een 

mondmasker!), 

• bij de toss als er een scheidsrechter voor de wedstrijd is en de afstandsregel niet gerespecteerd wordt, 

• om het wedstrijdblad in te vullen of te tekenen of een opstellingsbriefje af te geven bij de markeerder en 

de afstandsregel niet gerespecteerd wordt; 

• om naar het toilet of de cafetaria te gaan als je daarbij de afstandsregel niet kunt respecteren. 

 

VOOR DE OEFENWEDSTRIJD 

 

Openen zaal 

• Ten laatste één uur voor het voorziene beginuur van de oefenwedstrijd, opent het bestuurslid dat de 

cafetaria zal doen de zaal, ontsmet zijn handen, en zet alle binnendeuren open. Hij/zij controleert de 

inhoud van de verdeler met de handgel en vult die, indien nodig, bij. Vervolgens volgt dit bestuurslid het 

protocol cafetaria VCV. 

 

Aankomst thuisploeg VCV en klaarzetten veld 

• Ten laatste 45 minuten voor het voorziene beginuur van de oefenwedstrijd komt de thuisploeg de 

sportzaal binnen. 

o Iedereen ontsmet de handen en onderarmen; 

o de ploeg ontsmet alle te gebruiken materiaal (palen, net, ballen, banken, stoelen, markeerderstafel, 

scheidsrechtersstoel); [te voorzien: grote spuitbus en ontsmettingsproduct] 

o de ploeg zet het veld klaar; 

o de thuisploeg neemt het veld aan de kant van het podium, de bezoekende ploeg het veld aan de kant 

van de cafetaria. 

 

Aankomst bezoekende ploeg 

• Ten vroegste 30 minuten voor het voorziene beginuur van de oefenwedstrijd komt de bezoekende ploeg 

toe aan de ingang van de sportzaal maar gaat het gebouw nog niet binnen. 

o De coach of kapitein contacteert de trainer van de thuisploeg of de CSV van VCV, die hen opvangt aan 

de ingang van het gebouw en alle spelers en eventuele supporters uitnodigt hun handen en 

onderarmen te ontsmetten. Daarbij houdt hij minstens 1,5m afstand tot de bezoekers of draagt hij zijn 

mondmasker. 

o Andere mogelijkheid is dat de thuisploeg een steward voorziet die de bezoekende ploeg opvangt aan 

de ingang van de sportzaal, hen uitnodigt om de handen te ontsmetten, waarna hij de bezoekende 

ploeg voorgaat naar de zaal en hun veld. Daarbij houdt hij minstens 1,5m afstand tot de bezoekers of 

draagt hij zijn mondmasker. 

o Na het ontsmetten of wassen van de handen en onderarmen mogen de bezoekende spelers de zaal 

binnen en gaan ze naar hun veld aan de kant van de cafetaria; de eventuele supporters gaan na het 

ontsmetten van hun handen naar de voorziene plaatsen voor supporters. 

 

Opwarming en toss 

Beide ploegen beginnen de opwarming waarbij ze de afstandsregel tussen de twee ploegen respecteren 



• Als er een scheidsrechter is, dan fluit die 15 minuten voor het beginuur van de oefenwedstrijd voor de 

toss. De kapiteins houden minstens 1,5m afstand tot mekaar en tot de scheidsrechter. Als dat niet kan, dan 

zetten ze hun mondmasker op. 

• Als er geen scheidsrechter is, dan spreken de coaches (of de kapiteins) onderling af wie aan de opslag 

begint. Ze houden daarbij minstens 1,5m afstand van mekaar. Als dat niet kan, dan zetten ze hun 

mondmasker op. 

• Beide ploegen gaan verder met de opwarming (inslaan en opslag). 

• Het normale protocol bij de start van de wedstrijd (groeten supporters, hand geven aan bezoekers) wordt 

NIET toegepast! 

 

Supporters 

Alle supporters worden bij het binnenkomen van het gebouw uitgenodigd om hun handen te ontsmetten. 

• Ofwel is er een duidelijke visuele signalisatie voorzien; 

• ofwel voorziet de thuisploeg een steward die alle supporters daartoe uitnodigt. 

Daarna kunnen de supporters plaatsnemen op de voorziene stoelen (supporters thuisploeg aan de kant van het 

podium, supporters bezoekende ploeg aan de kant van de cafetaria). Iedereen respecteert daarbij de 

afstandsregel. Kan dat niet, dan zetten ze hun mondmasker op.  

Supporters mogen de wedstrijd ook volgen in de cafetaria. 

Kinderen mogen spelen op het podium als ze bij de verplaatsing naar en van het podium de afstandsregel 

respecteren; kan dat niet dan dragen ze een mondmasker. 

 

De CSV of het aanwezige bestuurslid sensibiliseert alle personen aanwezig in de sportzaal om die richtlijnen te 

respecteren. 

 

VCV voorziet mondmaskers die, indien nodig, kunnen uitgedeeld worden. 

 

Cafetaria 

In de cafetaria wordt het protocol cafetaria VCV gevolgd. 

Er kan enkel zittend geconsumeerd worden. 

Als er slechts één persoon is voor de bediening, kan er aan de toog besteld en bediend worden, waarbij de 

afstandsregel met en tussen de klanten gerespecteerd wordt. Kan dat niet, dan draagt men een mondmasker. 

Als er meerdere personen zijn voor de bediening, dan wordt verplicht de bestelling opgenomen en opgediend 

aan tafel, waarbij het mondmasker gedragen wordt. 

[voorkeur voor contactloos betalen, dus systeem aankopen? Wat als iemand geen bankkaart bijheeft (jeugd)?] 

 

TIJDENS DE OEFENWEDSTRIJD 

 

Wisselen van veld na elke set: 

• de VOLLEDIGE ploeg aan de kant van de cafetaria, inclusief coaches, gaat langs de kant van de supporters 

naar het andere veld 

• de VOLLEDIGE ploeg aan de kant van het podium, inclusief coaches, gaat langs de kant van de markeerder 

naar het andere veld. 

 

Het normale protocol na een wedstrijd (groeten en had geven aan scheidsrechter en andere ploeg) wordt NIET 

toegepast! 

 



NA DE OEFENWEDSTRIJD 

 

De thuisploeg ontsmet alle gebruikte materiaal; en zet alles terug op zijn plaats. 

Zowel de thuisploeg als de bezoekende ploeg ontsmetten hun handen en onderarmen voor ze naar de 

cafetaria gaan en bij het verlaten van het gebouw. 

Het bestuurslid dat de cafetaria doet volgt het protocol cafetaria VCV, sluit alle binnendeuren, ontsmet zijn 

handen, en sluit het gebouw af. 

 


