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      Maaseik, 25 oktober 2020 
 

CORONA– FAQ-website 

 

ALGEMEEN 
In het belang van iedereen is het respecteren van deze veiligheidsmaatregelen prioritair. De voorschriften moeten 
dan ook strikt opgevolgd worden. Het bestuur, de trainers en de coronaverantwoordelijken van de club houden 
hierop toezicht. 

 

Wat als ik me ziek voel? 
 
Personen die symptomen (koorts, grieperig gevoel, vermoeidheid, verlies van geur, smaakzin, hoesten,…) vertonen 
die wijzen op een coronabesmetting blijven thuis.  

Verwittig de coronasave verantwoordelijke en/of trainer: 

Joris Mertens 

joris_mertens1@telenet.be  

0495/ 40 50 39 

 

Wanneer kom ik niet trainen of naar de wedstrijd?  
 

- Als ik ziek ben (enkel trainer verwittigen) 

- Indien ik positief getest ben.  

- Personen die symptomen van Corona hebben (koorts, grieperig gevoel, vermoeidheid, verlies van geur, 
smaakzin, hoesten,…) vertonen die wijzen op een coronabesmetting blijven thuis.  

- Als mijn klas in quarantaine zit 

- Als ik laag of hoogrisicocontact ben. Je blijft dan thuis op basis van het advies van de scholen.  

Verwittig de coronasave verantwoordelijke en/of trainer: 

Joris Mertens 

joris_mertens1@telenet.be  

0495/ 40 50 39 
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Wat als een huisgenoot positief heeft getest, vermoeden van 
besmetting? 
Zo snel mogelijk de huisdokter contacten voor een test. Sport niet, blijf thuis tot jezelf de uitslag van je eigen test 
hebt. (Zie ook beslissingskader Corona) 

 

Verwittig de coronasave verantwoordelijke en/of trainer: 

Joris Mertens 

joris_mertens1@telenet.be  

0495/ 40 50 39 

 

Wat als ik zelf positief heb getest? 
Sport niet, blijf 7 dagen thuis. 

Heb je na de 7 dagen symptomen blijf je thuis tot je minstens 3 dagen symptoomvrij bent.  

 

Verwittig de coronasave verantwoordelijke en/of trainer: 

Joris Mertens 

joris_mertens1@telenet.be  

0495/ 40 50 39 

 

Moet ik een mondmasker dragen op de accommodatie van de 
voetbal? 
Voetbal valt onder de kleurcodes van de sport en deze is op dit moment Oranje. Dit wil zeggen dat je vanaf dat je 
de poort van de accommodatie binnenkomt het verplicht is om een mondmasker te dragen voor iedereen ouder 
dan 12 jaar. Ben je een speler of trainer, dan draag je mondmasker tot het begin van de training. Na de training 
doe je dit onmiddellijk terug op. Tijdens trainingen zijn ouders niet meer toegelaten op de accommodatie.  
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OUDERS 
 

Is het ontsmetten van de handen verplicht bij het betreden 
van de accommodatie? 
Ontsmetten van de handen bij het betreden van de accommodatie is verplicht. 

 
 
Moet ik me als ouder, supporter registreren bij een wedstrijd 
bij het betreden van het terrein? 
Indien een ploeg gezamenlijk binnenkomt zijn de afgevaardigde en 2 ouders verplicht om zich te registeren op een 
formulier of via de QR-code aan de ingang of in de kantine.  

Vanaf 24/10/2020 is er nog maximaal 1 ouder toegelaten tijdens de wedstrijden.  

 

Moet ik een mondmasker dragen op de accommodatie van de 
voetbal? 
Voetbal valt onder de kleurcodes van de sport en deze is op dit moment ORANJE. Dit wil zeggen dat je vanaf dat je 
de poort van de accommodatie binnenkomt het verplicht is om een mondmasker te dragen voor iedereen ouder 
dan 12 jaar. 

Ben je een speler of trainer, dan moet je geen mondmasker dragen op het veld. 

 

Mogen ouders aanwezig zijn tijdens de training? 
Vanaf 24/10 mogen ouders niet meer naar de training komen kijken. De kinderen worden afgezet aan de poort en 
worden daar ook terug opgehaald. Indien u uw auto verlaat of contact heeft met andere ouders dient u uw 
mondmasker te dragen.  

Mogen er meerdere familieleden komen supporteren? 
Vanaf 24/10 mag er nog max. 1 ouder de wedstrijd van een jeugdspeler volgen.  

Mag ik carpoolen? 
Nee dit is niet toegestaan. 
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ETEN – DRINKEN 
 

Mag er iets te eten aangeboden worden na de wedstrijd? 
Nee dit is verboden. 

 

Mag er gedronken worden tijdens de wedstrijden? 
Hervulbare, reeds gevulde drinkflessen meebrengen.  Tijdens de wedstrijd worden er flessen voorzien om de 
drinkflessen bij te vullen.  
 

 

Mogen we in de kantine drank bestellen? 
Kantine is conform de afspraken van de horeca gesloten. 
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SPELERS 
 

Mag er iets te eten aangeboden worden na de wedstrijd? 
Nee dit is verboden.  

 

Mogen spelers iets drinken tijdens de wedstrijden? 
Hervulbare, reeds gevulde drinkflessen meebrengen.  Tijdens de wedstrijd worden er flessen voorzien 
om de bekers terug te vullen. 

 
Mogen de spelers in de kleedkamers komen? 
Kleedkamers zijn in code oranje gesloten. Ook bij zeer uitzonderlijke omstandigheden mogen leden van 
SLW Maaseik de kleedkamers niet gebruiken. Ook niet als men op verplaatsing is.  

 

Mogen spelers douchen na een wedstrijd? 
Kleedkamers zijn in code oranje gesloten.  

 

Mogen jeugdspelers zich voor de training/wedstrijden 
omkleden? 
Spelers komen zo veel mogelijk in hun trainingskledij en wedstrijdkledij aan op de club. Er kan geen gebruik 
gemaakt worden van kleedkamers.  
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TRAINERS/AFGEVAARDIGDE 
 

Wat als een speler symptomen vertoond tijdens de training? 
Personen die symptomen (koorts, grieperig gevoel, vermoeidheid, verlies van geur, smaakzin, hoesten,…) vertonen 
die wijzen op een coronabesmetting worden onmiddellijk naar huis gestuurd. 

Verwittig de coronasave verantwoordelijke: 

Joris Mertens 

joris_mertens1@telenet.be  

0495/ 40 50 39 

 

Wat als er een vermoeden van corona is bij een speler? 
Betrokken speler blijft thuis. Zowel voor een training als voor wedstrijd. 

Advies om snel de huisdokter te contacten voor een test. De speler blijft zeker thuis tot de uitslag van de test 
bekend is. 

Verwittig de coronasave verantwoordelijke: 

Joris Mertens 

joris_mertens1@telenet.be  

0495/ 40 50 39 

 

Wat als één speler positief heeft getest op corona binnen de 
ploeg? 
De training en wedstrijden worden geschorst minimaal voor 7 dagen (zie ook beslissingskader) 
Verwittig de coronasave verantwoordelijke: 

Joris Mertens 

joris_mertens1@telenet.be  

0495/ 40 50 39 
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Mogen er materialen gebruikt worden tijdens de trainingen? 
Er mogen materialen gebruikt worden, deze moeten na gebruik steeds ontsmet worden. 
Ontsmettingsmiddel ter beschikking. 

Middelen terug opbergen in de kast. 
 

Wat wordt er verwacht van een ploegafgevaardigde voor en 
na de wedstrijd? 
Registratieformulier/wedstrijdblad steeds correct in vullen. 

 
 

 
 
 
 
 
 


