
vanaf 1 oktober, vervallen de laatst resterende maatregelen voor wat betreft sporten in tijden van 
Corona. Wij zetten voor jullie graag nog even onze belangrijkste afspraken op een rijtje:

 

 Mondmaskers: Mondmaskers zijn niet langer verplicht in onze sportaccommodaties wanneer je 
afstand kan houden van anderen. Op drukke momenten of plaatsen adviseren we om nog steeds 
een mondmasker te dragen. 

 Drukke plaatsen: Probeer als vereniging het brengen en afhalen van kinderen zo te coördineren 
dat er geen overbevolkte plaatsen ontstaan in gangen of deuropeningen. Zorg ervoor dat er steeds 
een vrije doorgang blijft voor anderen. 

 CO2 meters: CO2 meters zijn verplicht in kleedruimtes en in sportzalen met een oppervlakte 
<400m² en een hoogte <7m. Deze aankoop heeft een zeer grote financiële impact. Als beheerder 
van sportinfrastructuur hebben we tot 1 november tijd gekregen om dit in orde te brengen. We 
zijn hier dan ook volop mee bezig. Later bezorgen we jullie de richtlijnen omtrent de opvolging 
van de waarden die de CO2meters aangeven.  

 Douchegebruik: Onze beperkte ervaring leert dat CO2 waarden fel stijgen bij het gebruik van 
douches. We willen daarom vragen om het douchegebruik als ook je aanwezigheid in de 
kleedruimtes, te beperken tot het absolute minimum.  

 Ventilatie: We vragen om deuren en ramen zoveel mogelijk te openen tijdens het gebruik van 
sportzalen. Zeker na gebruik van kleedkamers vragen we om de deuren open te laten. 

 Ontsmetting: Handen kan je ontsmetten aan de ontsmettingszuil bij de ingangen. Verspreid in de 
accommodaties hangen kleine witte ontsmettingsdispensers aan de muren. Materialen kunnen 
ontsmet worden met de gele en groene flacons die verspreid staan binnen de accommodaties en 
kleedruimtes. We vragen de ontsmetting fijn te vernevelen op de materialen en te laten drogen 
aan de lucht. Dit om de massa aan papierafval te vermijden. 

 Toeschouwers bij trainingen: Vanaf 1 oktober mogen wij in onze sporthallen 499 toeschouwers 
toelaten. Toeschouwers bij trainingen willen we dan ook niet langer verbieden. Al willen we wel 
vragen om nog steeds de aanwezigheid van toeschouwers in onze gebouwen te beperken tot het 
minimum. Toeschouwers kijken bij voorkeur zittend, er wordt een zitplaats (of 1,5m indien 
staand) opengelaten tussen gezelschappen. 

 Toeschouwers bij wedstrijden: bij wedstrijden neem je vooraf contact op met Team Sport en 
Jeugd (Veerle van Broeckhoven) om te bekijken hoeveel toeschouwers je kan toelaten. Het max 
aantal van 499 toeschouwers geldt namelijk voor het volledige gebouw. Bij meerdere wedstrijden 
op hetzelfde tijdstip, zal er een verdeling moeten worden toegepast. Als club ben je 
verantwoordelijk om dat max afgesproken aantal toeschouwers op te volgen en te controleren. 
Toeschouwers kijken bij voorkeur zittend, er wordt een zitplaats (of 1,5m indien staand) 
opengelaten tussen gezelschappen.

 

Kort samengevat rekenen we op ieders gezond verstand. Wij hopen samen met jullie een normaal en zeer 
sportief seizoen tegemoet te gaan, zonder het moeten vastleggen van strikte regels, aantallen of 
afspraken.  

Team Sport en Jeugd

015 75 86 57, sportenjeugd@heist-op-den-berg.be 

www.heist-op-den-berg.be 

Lostraat 48 A,Heist-op-den-Berg

OPGELET: onze loketten blijven gesloten, wij werken enkel op afspraak
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