
 
 

MAATREGELEN COVID-19 complex Heksenberg 
Wij menen het, hé! 

Beste speler, ouder, trainer, begeleider, vrijwilliger, supporter, 

In deze speciale en uitdagende tijden is het nodig dat we duidelijke afspraken maken en goede richtlijnen 
meegeven. Daarom hebben onze 3 clubs, Rugby Hasselt, Diabolic Heaven en KHO Heide Hasselt de koppen bij 
elkaar gestoken en zijn we samen tot onderstaande basisregels gekomen. 

We lieten ons hiervoor leiden door de hogere overheden, de veiligheidsraad, onze sportfederaties, sportdienst 
Hasselt en ons eigen gezond verstand. 

We vragen u deze opgestelde regels simpelweg na te leven. We willen geen ordehandhaver worden, maar het 
gezond verstand van elk van ons laten zegevieren. 

De absolute basis 

 Ik gebruik steeds mijn gezond verstand. 
 Ik was regelmatig mijn handen. 
 Ik hoest of nies in mijn elleboog. 
 Ik gooi mijn papieren zakdoekjes weg in een gesloten vuilbak. 
 Ik geef geen handen, noch high fives. 
 Ik raak mijn gezicht niet aan. 
 Ik houd steeds voldoende afstand. 
 Ik blijf thuis als ik ziek ben. 

Binnen de accommodatie 

 Boven de 12 jaar (U13, U15, U17, senioren) draag ik steeds een mondmasker bij het betreden van onze 
accommodatie. Dus bij het binnenrijden/wandelen van de toegangspoort. 

 Als speler mag ik mijn mondmasker afzetten in de kleedkamer of, indien ik hier geen gebruik van maak, 
wanneer ik het speel-/trainingsveld betreed. 

 Als ouder/supporter mag ik mijn mondmasker pas afzetten wanneer ik een zitplaats heb gevonden in de 
kantine, maar liefst op het terras. 

 Bij de trainingen begeef ik mij als ouder niet langs de speelvelden.  
 Tijdens de trainingen heb ik als ouder enkel toegang tot het terras of de kantine. 
 Bij een wedstrijd heb ik ten allen tijde mijn mondmasker op, ook als ik mijn plaats heb ingenomen langs 

het veld. Ook houd ik rekening met de 1,5 m afstandsregel. 
Update 28/07: onze club heeft besloten om in augustus geen wedstrijden te organiseren of er aan deel te 
nemen 

 Elke bezoeker (ook spelers) registreert zich wanneer deze de accommodatie betreed, in het kader van 
contact tracing. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard. 

 De contactgegevens voor de Coronaverantwoordelijken van onze clubs zijn geafficheerd in de kantine. 
 Er is steeds een EHBO-ruimte beschikbaar voor het in quarantaine plaatsen van een persoon met 

symptomen. 



 

In de kleedkamer 

 Als trainer/begeleider draag ik steeds een mondmasker. 
 We beschouwen iedere leeftijdsgroep als een eigen bubbel. Elke kleedkamer wordt dus ook maar door 

één bubbel gebruikt. We opteren er echter voor om voorlopig de kleedkamers zo weinig mogelijk te 
gebruiken. 

 Ik kan voorlopig nog niet douchen als jeugdspeler. 
 In elke kleedkamer is ontsmettende handgel aanwezig. Ik gebruik deze telkens ik de ruimte betreed. 
 Na gebruik van de kleedkamer, zorg ik als trainer/begeleider dat deze ontsmet wordt. Hiervoor zijn de 

nodige handpompen en papieren doekjes aanwezig. 

Op het trainings- en wedstrijdveld 

 Als trainer/begeleider probeer ik steeds de 1,5m afstandsregel te respecteren. 
 Als trainer zorg ik dat voor én na de training alle materiaal ontsmet is, inclusief ballen en frisbees. 
 Indien het weer het toelaat, doe ik als trainer mijn tactische bespreking buiten. 
 Als speler breng ik steeds zelf mijn eigen, gevulde drinkfles mee. 

Het vervoer 

Bij verplaatsingen per auto draag ik steeds mijn mondmasker wanneer ik niet tot de gezinsbubbel behoor. 

In de kantine of op het terras 

 In de kantine en op het terras respecteer ik de opgelegde horeca-regels. 
 Eén persoon van mijn bubbel mag aan de toog een bestelling gaan plaatsen én ophalen. Dit is steeds 

dezelfde persoon. 
 Ik ruim zelf zoveel mogelijk de tafel op van mijn bubbel. 
 Ik verlaat enkel de tafel om naar het toilet of om naar huis te gaan, uiteraard met een mondmasker op! 

Terug van vakantie? 

 Wanneer ik terugkeer uit een “oranje of rode” zone, blijf ik 12 dagen in zelf-quarantaine. Ik sluit pas aan bij 
mijn groep na een schriftelijke bevestiging van een negatieve COVID-19 test, die werd uitgevoerd na deze 
12 dagen zelf-quarantaine. 

 Info over de zones: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ en https://diplomatie.belgium.be/nl 
 Ik communiceer eerlijk en duidelijk met mijn trainer over mijn vakantiebestemming. 

Communicatie 

Bij elke verandering, aanvulling, verstrenging of versoepeling van deze regels zullen wij als clubs deze steeds 
snel, duidelijk en gezamenlijk communiceren. 

Als we er samen in slagen om een nieuwe accommodatie te bouwen, velden te delen, sportkampen te 
organiseren en een multi-sportclub uit te bouwen met meer dan 400 actieve leden, dan gaan we er samen 
ook in slagen om deze “speciale” tijden door te komen. 

Samen kunnen wij dit! 
KHO Heide Hasselt, Diabolic Heaven & Rugby Hasselt 


