CORONA-UPDATE
Aanpassing trainingen & wedstrijden ingevolge
richtlijnen Vlaamse Regering & Overlegcomité
geldig vanaf 14/10/2020
Versie 18/10/2020
Addendum 2

Op maandag 12/10/2020 werd er door de Vlaamse Regering beslist om alle (indoor)sporten code oranje te geven.
Basketbal Vlaanderen informeerde de clubs om vanaf woensdag 14/10/2020 de basketbalcompetitie stil te leggen
voor 12+.
Daarnaast werd er door het Overlegcomité van 16/10/2020 beslist om met ingang vanaf 19/10/2020 alle horeca
voor 1 maand te sluiten, met een tussentijdse evaluatie na 14 dagen. Concreet houdt dit in dat de cafetaria vanaf
19/10/2020 gesloten zal zijn tot een nader te bepalen datum.
Na overleg binnen bestuur, sportieve cel & coaches, hebben wij voor onze club het volgende beslist:
INFORMATIE mbt REEKSEN U8 tem U12
Voor alle teams -12 (U8, U10 en U12) verandert er niets en gaat alles gewoon door, zowel trainingen alsook de
wedstrijden. Uiteraard dient er rekening mee gehouden te worden dat de cafetaria ook tijdens de wedstrijden
gesloten zal zijn.
- U8 op maandag van 17u tot 18u30 en woensdag van 15u tot 16u
- U10 A op maandag van 17u tot 18u30 en vrijdag van 16u30 tot 18u
Wedstrijden U10 A:
* 18/10
14u30 TW Diest U10A – Clem U10A (reeds gespeeld)
* 24/10
15u
Clem U10A – 2B Safe Tienen U10A
* 7/11
15u
Clem U10A – GSG Aarschot U1C
- U10 B op woensdag van 17u30 tot 19u en vrijdag van 17u tot 18u30 (Zelem)
Wedstrijden U10 B:
* 18/10
13u
Clem U10B – LSV Basket Landen U10B (reeds gespeeld)
* 25/10
13u
Clem U10B – Hageland United U10D*
- U12 A op dinsdag van 17u30 tot 19u en vrijdag van 16u30 tot 18u
Wedstrijden U12 A:
* 17/10
13u15 Hageland United U12A – Clem U12A
* 31/10
13u
Clem U12A – ND Leuven U12A
* 7/11
9u
SA Leuven Bears U12A – Clem U12A
- U12 B op dinsdag van 17u30 tot 19u en woensdag van 17u30 tot 19u (Zelem)
Wedstrijden U12 B:
* 17/10
15u
Clem U12B – KBBC Zolder U12B
* 24/10
13u30 BBC Laakdal U12A – Clem U12B
- U12 C op dinsdag van 17u30 tot 19u en vrijdag van 16u30 tot 18u
Wedstrijden U12 C:
* 18/10
12u
Basket Lummen U12C – Clem U12C
* 24/10
15u15 Hageland United U12B – Clem U12C
Indien een wedstrijd in een bepaald weekend niet kan gespeeld worden, dient de coach de ploegverantwoordelijke
en de secretaris (secretaris@kbbc-clem.be) te verwittigen voor vrijdag 12 uur. Dit in het kader van planning youth
officials & reservatie sporthal.
Wanneer de tegenstander beslist om een wedstrijd niet te laten doorgaan, verwittigt de secretaris de coach en de
ploegverantwoordelijke van het betrokken team alsook de sportdienst zo spoedig mogelijk na ontvangst van het
bericht.
Voor de thuiswedstrijden werd er tot nu toe extra materiaal in de cafetaria gestockeerd (corona benodigdheden,
kassa, tablets, water ed.). Door de sluiting van de cafetaria wordt dit alles elders bewaard. Per afzonderlijke mail
worden de betrokken ploegverantwoordelijken en coaches geïnformeerd, zodanig dat zij weten waar ze het
materiaal kunnen terugvinden.
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INFORMATIE mbt REEKSEN U14 tem SENIORS
Voor alle teams +12 (U14, U16, U18, U19, U21 en seniors) zullen de trainingen corona-proof en contactloos
doorgaan. Onze coaches zullen hiervoor een aangepast programma uitwerken. Aanpassingen aan het normale
trainingsschema zijn in het rood aangeduid.
- U14 A op donderdag van 18u30 tot 20u en vrijdag van 18u tot 19u30
- U14 B op dinsdag van 19u tot 20u30 en vrijdag van 18u tot 19u30
- U16 meisjes op maandag van 18u30 tot 20u (Zelem) en woensdag van 17u30 tot 19u
- U19 meisjes op maandag van 18u30 tot 20u en vrijdag 19u30 tot 21u
- U16 op vrijdag van 18u tot 19u30 en zaterdag 10u tot 11u30 (op 21/10/2020 is er op woensdag van 16u tot 17u30
geen training voorzien – deze blijft in optie voor de weken nadien)
- U18 op vrijdag van 19u30 tot 21u en zaterdag 10u tot 11u30 (op 21/10/2020 is er op woensdag van 17u30 tot
19u geen training voorzien – deze blijft echter in optie voor de weken nadien)
- U21 op dinsdag van 19u tot 20u30 en vrijdag van 21u tot 22u30
- Heren 2e provinciale op dinsdag van 19u tot 20u30 en vrijdag van 21u tot 22u30
- Dames 1e provinciale op woensdag van 19u tot 20u30 en vrijdag van 19u30 tot 21u
- Dames 2e landelijke op woensdag van 19u tot 20u30
- Heren 2e landelijke op dinsdag van 20u30 tot 22u00 en donderdag van 20u tot 21u30
- Choufkes trainen tot nader order niet meer. Wanneer hierin verandering zou komen dan verwittigt Raf de
secretaris hiervan minstens 3 dagen op voorhand.
We vragen uitdrukkelijk ieders medewerking om de geldende maatregelen te volgen!!
Deze maatregelen zullen onder constante evaluatie staan en aangepast wanneer dit nodig blijkt.
Het spreekt voor zich dat, als er spelers of ouders zijn die zich in deze maatregelen niet kunnen vinden en/of zich
hier niet veilig mee voelen, zij NIET aan deze trainingen moeten deelnemen.
•
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BLIJF THUIS en verwittig meteen je coach als je ziek bent of symptomen vertoont
Verwittig de corona coördinatoren als er een risico is op besmetting of als je zelf positief getest bent
Verzamel maximim 5 minuten voor de training voor de ingang van de sporthal met inachtname van de
afstandsregels en ga binnen met je eigen sportbubbel
Registreer je bij je coach: hij/zij registreert elke training alle aanwezigheden
KLEEDKAMERS worden NIET gebruikt, dus breng eventueel een handdoek mee om je wat af te drogen na
de training
Schoenen kunnen worden gewisseld in de sportzaal. Neem per veld een zone buiten het speelterrein voor
de schoenen wissel
Eigen drinkbus meebrengen en desnoods met uw naam erop
Handen ontsmetten bij het betreden van de accomodatie
Materiaal ontsmetten na gebruik
Mbt Sporthal Scherpenheuvel: Zorg ervoor dat de vertrekkende ploegen de sportzaal verlaten op het
exacte einduur van de training. Alle ploegen verlaten de sportzaal via de dubbele deur aan de trap (ter
hoogte van zaalwachter). Het terrein aan de cafetaria verlaat als eerste de sportzaal, daarna het
middelste terrein en tot slot het achterste veld. Zodra de vertrekkende ploegen buiten zijn, mogen de
aantredende ploegen de sportzaal betreden langs de gang van de kleedkamers. Ze begeven zich, onder
begeleiding van hun coach, echter onmiddellijk naar de sportzaal en hun veld
Gebruik van mondmaskers tot in de sportzaal en aanhouden tot de training / opwarming start
Na de training meteen mondmasker aandoen ter bescherming van jezelf en elkaar
Gooi je afval in de vuilbak en laat de sporthal terug netjes achter
Gebruik jullie gezond verstand en hou afstand voor en na de training/wedstrijd
Voor de wedstrijden zijn supporters met mondmasker voorlopig nog toegelaten tot nader bericht
Volg de reeds gekende coronamaatregels tijdens de wedstrijden, zowel tijdens thuis als uit
wedstrijden. Deze verschillen van club/gemeente tot club/gemeente. Raadpleeg de website van
Basketbal Vlaanderen en KBBC Clem in dit verband tijdig
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Ter info: voor de sporthal in Zelem gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen als in Scherpenheuvel.
Wij volgen dit als club kort op en zullen spoedig communiceren zodra het Overlegcomité, Sport Vlaanderen,
crisiscel stadsbestuur of Basketbal Vlaanderen de regels nog verder verstrengen of opnieuw versoepelen.
Goedgekeurd door het Bestuursorgaan van KBBC CLEM & sportdienst op datum van 18 oktober 2020.
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