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Op basis van de beslissingen door het Overlegcomité van 11 mei 2021 en het federaal ministerieel besluit van 4 juni 

2021 kregen we een vooruitblik op de versoepelingen die we de komende maanden mogen verwachten. 

Via deze update trachten we op basis van de beschikbare informatie een overzicht te geven van wat deze 

versoepelingsfases in een eerste fase, zijnde op 9 juni, voor de sportsector zullen betekenen. Versoepelingen in een 

latere fase zullen op het moment van het in voege gaan gecommuniceerd worden. 

Op de website van Sport Vlaanderen vind je steeds de uitgebreide en meest actuele info over de versoepelingen en 
de maatregelen die nog gelden. 

Na overleg binnen bestuur, sportieve cel & coaches, hebben wij voor onze club het volgende beslist: 

 

INFORMATIE mbt REEKSEN U8 tem U12 

 

Aangezien de lage ringen (U8, U10 en U12) voornamelijk zijn kunnen blijven doortrainen gedurende het seizoen 

(op enkele uitzonderingen na), wordt ervoor geopteerd om nu voorrang te geven aan de hoge ringen (vanaf U14) 

om de trainingen te hervatten. De lage ringen zullen bijgevolg niet trainen tot aan de start van het nieuwe 

basketseizoen in augustus. 

 

 

INFORMATIE mbt REEKSEN U14 tem SENIORS 

 

Voor alle teams +12 (U14, U16, U18, U21 en seniors) zullen de trainingen coronaproof doorgaan vanaf zaterdag 

12 juni tot en met zondag 27 juni volgens het volgende trainingsschema: 

Zaterdag 

9:00 10:30         U21 - U16  - U18 
10:30 12:00       U14A - U14M - U14B    
12:00 13:30       2P Dames 
13:30 15:00       2P Heren 
15:00 16:30       H2L 

Zondag 

10:30 12:00       1P Dames 

We vragen uitdrukkelijk & nog steeds 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. 

• 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 – bij voorkeur met uw naam erop 
• Handen ontsmetten bij het betreden van de accomodatie 
• Materiaal ontsmetten na gebruik 

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
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• 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 start 
• Na de training meteen mondmasker aandoen ter bescherming van jezelf en elkaar 
• De begeleiders/coaches dragen steeds hun mondmasker, zowel voor, tijdens als na de training 
• 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 

 

Goedgekeurd door het Bestuursorgaan van KBBC CLEM & sportdienst op datum van 9 juni 2021. 

 

 


