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VOORBEREIDING THUIS 

 Doe je turn- of danskledij al thuis aan. 

 Ga thuis nog naar het toilet. 

 Was je handen voor vertrek 20 seconden met water en zeep. 

 Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie. 

 Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer/alleen naar de accommodatie waar je training gaat 

geven.  

 Neem een klein flesje alcogel mee in je sportzak indien deze in de zaal op is. 

 

 

VOOR DE TRAINING 

 Buiten verzamelen 

o Iedereen moet buiten verzamelen om dan samen naar binnen te kunnen gaan: 

 IHAM: verzamelen op de parking 

 Gymnopolis: verzamelen op de parking 

 De Nekker: verzamelen buiten aan de ingang 

 De Abeel: verzamelen buiten aan de deur 

o Wees 10 minuten voor de aanvang van de les aanwezig. Gelieve niet vroeger te komen. 

o Ouders en +12 jarigen dragen een mondmasker (tot in de zaal). 

o Meld je aan bij de trainer die je zal aanduiden op de ledenlijst. 

o Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. 

 

  

ALGEMENE REGELS 

• Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar en actieve 
sporters hoeven onderling geen afstand te houden. 

• Probeer je gezicht niet aan te raken. 

• Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, 
hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts. 

• Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer sporten als 
het mag van de arts. 

• Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal 
dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een 
hartontsteking. 

• Wanneer je zelf of iemand van je bubbel positief test of een vermoeden heeft van, bel dan naar 0495/61 52 16 
(Pieter Lammar) of mail naar corona@moedigenvrij.be. 
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 Samen naar binnen 

o Handen ontsmetten bij het naar binnen gaan. 

o Ouders mogen NIET mee naar binnen (dit geldt ook voor de kleutergroepen). 

o Leden die te laat komen, kunnen helaas niet meer binnen. 

 

 Omkleden 

o Er is geen mogelijkheid tot gebruik van kleedkamers. Omkleden (zo beperkt mogelijk) moet in de zaal 

gebeuren. Kom daarom zoveel mogelijk in turnkledij. 

o Toiletten zijn beperkt toegankelijk. Ga dus thuis voor/na de les naar het toilet. 

 

 

 

TIJDENS DE TRAINING 

 Verloop van de les 

o Leden moeten onderling geen afstand houden. 

o Trainers houden zoveel mogelijk afstand van de leden en medetrainers.  

o Indien er geholpen moet worden (geen 1,5m afstand), zal de trainer een mondmasker dragen. 

 

 

NA DE TRAINING 

 Leden worden onder begeleiding terug naar buiten gebracht door de trainer. 

 Er komen geen ouders binnen om de leden op te halen. 

 Ouders halen hun kinderen direct op na de training. Zorg dat dit moment zo kort mogelijk is. 

 Blijf niet nodeloos hangen in/rond de sporthal om uit te rusten of te socializen. 

 Was of desinfecteer je handen na de les. 

 

 

CONTACTINFORMATIE 
 Voor vragen kan je steeds terecht bij: 

o De trainers die de leden naar buiten brengen 
o Pieter Lammar (0495/61 52 16) 
o Via email op corona@moedigenvrij.be 


