
 
 

Een nieuw hoofdstuk in het Coronaseizoen 

 

Beste ouders, 

In dit speciale Coronaseizoen beginnen we vanaf woensdag 3 februari 2021 aan het volgende hoofdstuk.  
Vanaf nu kunnen we al onze jongeren tot 18 jaar laten trainen. Weliswaar met nieuwe, strenge regels en protocollen. 

We trainen in 21 verschillende, vaste bubbels van maximum 10 spelers. 
Deze bubbels blijven dus iedere trainingssessie dezelfde tot er versoepelingen komen. 

We doen dit op 3 verschillende locaties: 

• Op Heksenberg op zaterdag en zondag. 
• Op het kunstgras aan sporthal Kiewit (Tulpinstraat, Hasselt) op woensdag en donderdag. 
• Op het kunstgras van KAII (Elfde Liniestraat 14, Hasselt) op maandag en donderdag. 

De details van wie, waar traint vind je in de bijlage, in PSD en op onze website. 

Zoals je ziet: een huzarenstukje om dit allemaal op deze korte tijdspanne op poten te zetten.  
Er zijn dan ook enkele afspraken, regels en protocollen nodig: 

• De afstandsregels gelden nog steeds buiten het trainingsveld. 
• De handhygiëneregels zijn nog steeds van toepassing:  

voor en na iedere trainingssessie worden de handen en de voetballen ontsmet. 
• De mondmaskerplicht geldt voor alle spelers boven de 12 jaar behalve tijdens de training. 
• Trainers en ouders dragen te allen tijde een mondmasker. 
• De trainer komt de spelers van zijn bubbel halen op het afgesproken afhaalpunt.  

Na de training brengt de trainer/begeleider de spelers terug naar het afgesproken punt. 
• Daar de groepen niet mogen mengen, hebben de verschillende trainingen ook een verschillend startuur.  

Kom dus op tijd op het afgesproken afhaalpunt. 
• Wie te laat is kan niet meetrainen! 
• Alle trainingsveldjes (ongeveer 30m x 40m) zijn langs alle zijden omgeven door een “neutrale zone” om contact 

tussen de verschillende bubbels te vermijden. 
• De trainers hebben de “bubbels” verdeeld in samenspraak en in eer en geweten.  

Aan deze selecties wordt dan ook niet meer gesleuteld. 
• Iedereen speler van U6 tot U13 kan 2x per week sporten.  

De U15 en U17, die tot nu toe telkens uit de boot vielen, kunnen zelfs 3x per week aan de bak. 

“Streng en véél”: hoor ik je denken.  
Laten we er vooral op focussen dat onze kinderen op deze manier nog mogen sporten, spelen, plezier maken… 

 
C’mon on de Hei! 

Raf Martens 
Jeugdvoorzitter en TVJO 

  



Hoe ga ik van en naar de training op het kunstgras van Kiewit: 

We verzamelen 5 minuten voor aanvang van de training op de parking voor de Sporthal.  

We blijven samen én alleen met onze “bubbelgenoten” wachten op de trainer.  

We houden afstand van de spelers van de andere bubbels.  

Ook onze ouders houden de nodige afstand.  

De trainer pikt ons aan Afspreekplaats VOOR op en we betreden de accommodatie via AFSPREEKPLATS VOOR (kleine poort) 
langs de sporthal. 

Na de training brengt de trainer ons terug, via AFSREEKPLAATS NA (grote poort) aan de parking tussen de sporthal en Tenkie 
Tennisclub.  

De trainer wacht hier tot alle spelertjes zijn opgepikt. 

 

 

  

 

 

  



Hoe ga ik van en naar de training op het kunstgras van KAII:  
We verzamelen 5 minuten voor aanvang van de training op het speelplein voor het voetbalveld.  

We blijven samen én alleen met onze “bubbelgenoten” wachten op de trainer.  

We houden afstand van de spelers van de andere bubbels.  

Ook onze ouders houden de nodige afstand.  

De trainer pikt ons op de AFSPREEKPLAATS en we betreden daarna pas de sportaccommodatie. 

Na de training brengt de trainer ons terug naar het speelplein voor het voetbalveld.  

De trainer wacht hier tot alle spelertjes zijn opgepikt. 

 

 

  



Hoe ga ik van en naar de training op KHO Heide Hasselt: 

Spelers die trainen op terrein A verzamelen 5 minuten voor aanvang van de training voor POORT 1  
(hoofdingang, zie plannetje)  

Spelers die trainen op terrein B verzamelen 5 minuten voor aanvang van de training voor POORT 2  
(via het bos aan de achterkant van de parking, zie plannetje), zoals aangegeven op ons overzicht van onze trainingsuren.  

De parking blijft gesloten voor de ouders.  

We blijven samen én alleen met onze “bubbelgenoten” wachten op de trainer.  

We houden afstand van de spelers van de andere bubbels.  

Ook onze ouders houden de nodige afstand. De trainer pikt ons daar op en we betreden daarna pas de sportaccommodatie. 

Na de training brengt de trainer ons terug naar dezelfde poort.  

De trainer wacht hier tot alle spelertjes zijn opgepikt. 

 

 

 

 


