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Corona protocol aangaande de trainingen op de jeugdsite van  

FC Averbode-Okselaar, in voege van 03/08/2020. 

 
Om de verspreiding zo goed mogelijk tegen te gaan volgt de club de (steeds wijzigende) maatregelen 
ivm Covid-19 zo kort mogelijk op. De maatregelen worden waar nodig aangepast/herhaald zodat 
onze spelers kunnen voetballen. We vragen van elke speler, medewerker en ouder een 
verantwoordelijke houding en een stipte naleving van deze richtlijnen. Samen krijgen we het virus 
klein! 
 
Naast dit protocol hopen we dat iedereen die betrokken is bij FC Averbode-Okselaar, ook buiten het 
voetbal, de algemene richtlijnen van de overheid strikt blijft naleven, dit om te voorkomen dat het 
virus onze jeugdopleiding zou kunnen bereiken. 
 
 

1. Het afzetten/ophalen van de speler 
 

- Alle spelers worden afgezet op de parking en komen zelf naar de ingang. Indien nodig kan de 

speler begeleid worden tot aan de deur, daar nemen de trainers het van de ouders over. 

- Wanneer je je niet goed voelt blijf je thuis! 

- Geen fysieke contacten. 

- Hou minstens 1,5 meter afstand. 

 

2. Betreden van de jeugdsite van FC Averbode-Okselaar 
 
- Enkel toegang voor spelers en medewerkers (geen toegang voor ouders/begeleiders). 

- Het bijwonen van trainingen is ENKEL toegelaten in het geval van een kennismakingstraining 

voor U6/U7. Dan is er 1 ouder toegelaten die de gekende regels in acht zal nemen 

(éénrichtingsverkeer, dragen van een mondmasker, afstand bewaren, geen contact, …) Deze 

zal zich bij de trainer ook moeten registreren. 

- Verplicht handen te ontsmetten aan de inkom van het jeugdcomplex. 

- Het dragen van een mondmasker voor +12-jarigen is verplicht.  

- De kantine en de kleedkamers zijn gesloten. 

- De toiletten zullen regelmatig ontsmet worden, maar we vragen toch aan ieder die het toilet 

gebruikt dit te ontsmetten met de voorradige ontsmettingsmiddelen. 

- We passen het principe van éénrichtingsverkeer toe. Hiervoor kan je het circulatieplan 

hanteren.  

o INKOM: De hoofdingang is enkel INKOM.  

o UITGANG:  

▪ Aan het B veld kunnen we naar de parking van het Laer,  te bereiken via de 

Brabantsebaan.  

▪ Via het C veld kunnen we naar de parking aan de kerk  

▪ Via het A veld kunnen we langs de achterkant van de kleedkamers ook naar 

de parking aan de kerk  
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3. Spelers 
 

- INKOM via de hoofdingang van het jeugdcomplex, daar kan je je trainer vinden. 

- Na de training begeleiden de trainers de spelers tot op de parking t.e.m. U13. 

- Verplicht handen te ontsmetten aan de inkom 

- Het dragen van een mondmasker voor +12-jarigen is verplicht en mag enkel afgezet worden 

tijdens de training. De speler zal een zakje met naam bij zich hebben om het mondmasker in 

op te bergen tijdens de training. (bv. een afsluitbaar diepvrieszakje) 

- Er is geen fysiek contact bij bv. begroeting!  

- De registratie van de spelers gebeurt via het noteren van de aanwezigheden door de 

trainers. Zorg dus dat je je aanmeldt bij je trainer. 

- Iedere speler brengt een eigen gemarkeerde (naam) drinkbus of flesje water mee naar 

training. Drinkbus wordt op het veld gelegd tijdens de training op voldoende afstand van  

andere drinkbussen, bij het mondmasker. Na de training worden lege flesjes of drinkbussen 

terug mee naar huis genomen. 

- Het is ten strengste verboden te spugen. 

- Wanneer je moet niezen of hoesten, doe je dit in elleboogholte en weg van iedereen. 

- Iedere speler ontsmet zijn bal voor en na de training.  

- Respecteren van de 2 weken quarantaine wanneer men terugkomt van een 

vakantiebestemming met oranje/rode zone vooraleer de trainingen aan te vatten. 

 

4. Trainers en medewerkers 
 

- We wachten de spelers op aan de inkom. 

- We respecteren de in- en uitgangen van de velden. 

- Elke trainer zal kort de maatregelen toelichten. Bij vragen zal ook je trainer je aanspreekpunt 

zijn. Zij zullen op hun beurt de verantwoordelijke op de hoogte brengen van het 

probleem/inbreuk. 

- We respecteren de 1,50m richtlijn. 

- Indien de groepen te groot zouden zijn, zullen deze door de trainers voor de training op een 

willekeurige manier worden ingedeeld.  

- Enkel de trainers zullen trainingsmateriaal vastnemen en staan zelf in voor de ontsmetting 

ervan. 

- We begeleiden de spelers naar de uitgang en wachten tot alle spelers zijn opgehaald t.e.m. 

U13. 

- We registreren de begeleiders die toelating hebben om de training te volgen. 

 

5. Vaststellen van ziekte of mogelijke besmetting 
 
- Contacteer de club via JC@FCAO.be  

JC onderbouw: Joost Van Eyck: 0477 59 16 95 

JC bovenbouw: Peter Clerckx: 0497 85 26 27 
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6. Samengevat belangrijkste regels 
 

 

- Het dragen van een mondmasker voor +12-jarigen is verplicht.  

- Jeugdsite Enkel toegankelijk voor spelers en medewerkers (geen toegang voor 

ouders/begeleiders) 

- Wanneer je je niet goed voelt blijf je thuis! 

- Hou minstens 1,5 meter afstand. 

- Geen fysieke contacten. 

- Verplicht handen te ontsmetten aan de inkom 
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