
SPECIFIEKE 
INFORMATIE 
VOOR TRAINERS

Als trainer heb jij een sleutelrol voor de gezondheid van je atleten, zorg 
dat je zelf het goede voorbeeld geeft. Draag een mondmasker!

Maak je training ‘Corona-proof’
! Denk na over situaties en oefeningen waar de atleten korter dan 1,5m 

zouden kunnen komen en bedenk oplossingen. Zorg er ook voor dat 
je zelf geen atleten moet aanraken om ze te helpen of ondersteunen.

! Laat zijwaarts minstens 1 baan vrij en vermijd om de atleten achter 
elkaar te laten lopen (tenzij minstens 5m tussenafstand).

! Plan geen aflossingen en partneroefeningen, plan enkel spelvormen 
waarbij je 1,5m afstand tussen atleten kan verzekeren, en waarbij  
de atleten geen materiaal doorgeven zonder voorafgaande ont-
smetting.

! Werk met zo weinig mogelijk los materiaal, materiaal mag in elk geval 
niet gedeeld worden. 

Richtlijnen voor tijdens de trainingen
! Blijf thuis als je verkouden bent, hoest, keelpijn of andere ziektever-

schijnselen hebt.
! Doe je trainingskleren aan en voorzie zelf je drinken.
! Ga thuis nog een keer naar toilet en was grondig je handen voor je 

naar de training vertrekt. 
! Hou je tijd op de club zo kort mogelijk, kom niet te vroeg en vertrek 

meteen na de training. De kleedkamers, douches en cafetaria zijn ge-
sloten.

! Vang de atleten onmiddellijk op bij de ingang van de accommodatie 
en regel de social distancing vanaf de toegang tot het verlaten van de 
accommodatie.

! Werk je training af in je eigen groep, maak geen contact met andere 
groepen. De principes van social distancing en hygiëne zijn ook van 
toepassing op jou en de atleten in je groep.

! Zorg dat je voortdurend goede hygiënische reflexen hebt: ontsmet re-
gelmatig je handen en materiaal, gebruik papieren zakdoeken, nies in 
je elleboog, raak je gezicht niet aan,…

! Voor elke groep is een volledige hygiëne-set ter beschikking zodat de 
atleten en jij doorlopend zowel zichzelf als hun materiaal kunnen des-
infecteren.

! Raak niets aan dat je niet moet aanraken. Duid 1 atleet per soort ma-
teriaal aan (1 atleet voor kegels, 1 atleet voor latjes,…), deze atleet haalt 
dit materiaal, (ver)plaatst het en legt het na de training terug.

! Volg de verdere richtlijnen van het clubbestuur en/of de toezichter.


