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Draaiboek OKS-vzw Vechtsportbeoefening  

in tijden van corona 

 02/11/2020 

Fase 4  

 

 

 

 

Dit draaiboek wordt opgesteld om onze sportdisciplines een 
leidraad te geven in fase 4. 

De bepalingen zijn afhankelijk van de algemeen geldende 
veiligheidsmaatregelen. 

Het document zal op basis van de veranderende maatregelen 
bijgestuurd worden. 

 

Versie fase 4 bis – aanpassing Corona & Sport 02/11/2020 
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1. Inleiding 
 

Aanpassing . 

Ons protocol/draaiboek is opgesteld op basis vanuit het protocal van Sport Vlaanderen en het 
meer specifiek protocol dat tot opgemaakt werd tussen het Risicovechtsportplatform 
Vlaanderen en de Vlaamse Vechtsportfederaties.. 
 
We nemen als club ook dit protocol in fase 4 – kleurcode Oranje nauw ter harte en zo willen we al 
onze leden, de ouders en de begeleiders op een gepaste wijze informeren.  Er wordt ook een 
duidelijk stappenplan en checklist opgemaakt. 

Afhankelijk van de adviezen kan dit document ook nog aangepast worden.  

 

Katrien Van Hoef 

Voorzitster 
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2. Algemene aandachtspunten 

2.1. Algemene aandachtspunten hygiëne en afstand 
• Blijf thuis als je ziek bent  
• Beperk je contacten met andere mensen, hou steeds een veilige afstand zolang het 

nodig is (minstens 1,5m)  
• Zorg dat je voortdurend goede hygiënische reflexen hebt (regelmatig handen wassen, 

papieren zakdoeken gebruiken, …)  
• Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen 

met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.  
• Draag een mondmasker. 
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2.2. Algemene aandachtspunten cluborganisatie 

2.2.1. De coronaverantwoordelijken 
De trainer van een lesgroep draagt de eindverantwoordelijkheid rond de toepassing 
van alle maatregelen.  Vermits lesgeven en toezicht houden op de invulling van de 
maatregelen een uitdaging is. Vermits er ook binnen de club verschillende lesdagen, 
disciplines, leeftijdsgroepen en leslocaties zijn, stellen we binnen de club een team 
van personen aan die zich volledig kunnen toeleggen op de invulling van de 
preventiemaatregelen tegen COVID-19.   

2.2.1.1. Taak team Corona-OKS vzw 
- Zien toe op de toepassingen zowel Federaal, Vlaams of lokaal om de 

verspreiding van COVID-19 te beperken.   
- Coördineren, adviseren en geven de laatste info door. 
- Informatie verschaffen rond COVID-19 en de te nemen maatregelen 
- Aanspreekpunt zijn rond COVID-19 en georganiseerde lessen, voor alle 

leden en ouders, deelnemers maar ook externe partners zoals steden of 
gemeenten 

- Toezicht houden op de toepassing van de maatregelen 
- Evalueren van dit stappenplan 

2.2.1.2. Het team 
- Coördinator Bart Van Hoef 

§ Bart Van Hoef bart@oostersekrijgskunstschool.com  
- Karate & Semi-Contact Kate Mintiens 

§ Kate Mintiens mintiens_kate@hotmail.fr  
- Judo Dworp Katrien Van Hoef 

§ Katrien OKS Van Hoef katrien.vanhoef@telenet.be 
- Judo Halle 

§ Inge Eker Inge.Patrick@hotmail.com 
- Ju-Jutsu Halle en Dworp Olivier Doomst  

§ olivier doomst oli301074@gmail.com  
- Kleuter Budo Jennifer Dekeyser 

§ Jennifer Dekeyser dekeyserjennifer1404@hotmail.com  

De gegevens die in dit document vermeld staan van de coronaverantwoordelijken OKS 
vzw worden doorgegeven aan de gemeente en aan de federatie zodat deze persoon 
steeds kunnen gecontacteerd worden. 
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3. Specifiek “Het trainingsplan” Indoor  
 

3.1. Hygiëne 
- Bij de trainingen zal ontsmettingsmateriaal aanwezig zijn. 
- Bij de trainingen biedt de locatie de mogelijkheid om handen te wassen en/of te 

ontsmetten.   
- De club voorziet extra ontsmettingsmateriaal indien nodig. 
- Leden worden gemotiveerd om hun eigen ontsmettingsgel mee te brengen. 
- Leden, trainers, vrijwilligers, … (+12jaar) worden verplicht bij het betreden van de 

sportzaal, OKS-bar, de kleedkamers, toiletten een mondmasker te dragen. 
- De oefenzaal wordt voor, tijdens en na de trainingen verlucht. 
- Het team beheert de stock en voorziet dat alles ter plaatse is. 

 
3.2. Trainingslocatie  

 
3.2.1. Budo Zaal 

Dworp 

- Zal plaatsvinden op de volgende locatie:  
o Budo Zaal – Sportzaal Kerkstraat 13/17, 1653 Dworp 

- Afmetingen Budo Zaal 
o 21 meter op 12 meter (252 vierkante meter) 
o Veilige Judomatten 

- De lesbubbel in fase 4 kan worden uitgebreid van 20 naar 50 personen. 
o  Als club gaan we maximaal 24 leden per lesuur. Zo is er nog steeds voldoende 

ruimte in de Budo-zaal. 
- De Budo Zaal voldoet aan de mogelijkheid om de trainingslocatie steeds te verluchten 
- De Bar in de Budo-zaal blijft dicht voor toeschouwers en ouders en dit vanaf 13 oktober. 
- Budo zaal heeft voor haar leden en trainers een hoofdingang langs de bar, een uitgang langs 

de berging en een nooduitgang. 
 

3.2.2. Sportzaal te Dworp  
- Heeft een ruime inkomhal die kan verlucht worden 
- Toiletten met wasbakken 
- 4 kleedkamers 

o Mogen niet gebruikt worden 
- 1 scheidsrechterslokaal  

o Mag niet gebruikt worden 
 

3.2.3. Budo Zaal De Bres 

Halle 

-  Adres locatie:  
o Monseigneur Senciestraat 13 

1500 Halle  
- Afmetingen Budo Zaal 

o 24 meter op 14 meter (336 vierkante meter) 
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o Judomatten 
- De lesbubbel in fase 4 kan worden uitgebreid van 20 naar 50 personen. 

o  Als club gaan we maximaal 30 leden per lesuur. Zo is er nog steeds voldoende 
ruimte in de Budo-zaal. 

- Heeft een ruime inkomhal  
- Toiletten met wasbakken 
- 4 kleedkamers 

o Mogen niet gebruikt worden 
- 2 of 3 ruimtes zonder douches, wel wc.  

o Mogen niet gebruikt worden 

 

3.3. Trainingsdagen en lestijd  

Judo 
- Maandag te Halle 18u10-19u van 5 jaar tot 12 jaar 
- Maandag te Halle 19u10-20u +12 jaar (geen training) 
- Donderdag te Dworp 18u10-19u van 5 jaar tot 8 jaar 
- Donderdag te Dworp 19u10-20u van 8 jaar tot 12 jaar 
- Donderdag te Dworp 20u10-21u15 +12 jaar (geen training) 
- Zaterdag te Halle 10u10-11u van 5 jaar tot 12jaar 
- Zaterdag te Halle 11u10-12u +12 jaar (geen training) 

- Karate 
- Dinsdag te Dworp 18u10-19u van 5 jaar tot 8 jaar 
- Dinsdag te Dworp 19u10-20u van 8 jaar tot 12 jaar 
- Dinsdag te Dworp 20u10-21u15 +12 jaar (geen training) 
- Vrijdag te Dworp 19u10-20 +12 jaar (geen training) 

- Semi-Contact 
- Maandag te Dworp van 20u-21u +7 jaar  (geen training) 
- Woensdag te Dworp van 17u-18u van 7 jaar tot 12 jaar 
- Vrijdag te Dworp van 20u10-21u15 +12 jaar (geen training) 
Ju-Jutsu 
- Woensdag te Dworp 18u10-19u van 5 jaar tot 8 jaar 
- Woensdag te Dworp 19u10-20u van 8 jaar tot 12 jaar 
- Woensdag te Dworp 20u10-21u15 +12 jaar (geen training) 
- Maandag te Halle 20u10-21u +12 jaar (geen training) 
Kleuter-Budo 
- Zaterdag te Dworp 10u-10u45 
- Zaterdag te Dworp 11u-11u45 

 
3.4. Sporters 

 
- De nieuwe maatregelingen sport & corona van 2 november 2020 lat de club toe om voor 

de  -12 jarigen (tot 2008 en jonger) indoor trainingen  opstarten, als de plaatselijke overheid 
hiervoor toelating geeft. 

Wat betekent dit voor de vechtsporters “Kleuters & -12 jarigen": 
- Leden kunnen met contact en zonder contact blijven trainen op onze oefenmatten. 
- Reserveren voor de lessen van -12 jarigen blijft verplicht. 
- Kleuters moeten geen reservaties doen omdat dit iedere week dezelfde lesbubbel is. 
- Lesgever/lesgeefster geeft les met mondmasker. 
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- Geen gebruik van kleedkamers/douches. 
- Algemene corona regels blijven van toepassing. 

  
Wat betekent dit voor de vechtsporters "+12 jarigen": 

- Leden kunnen niet trainen op onze oefenmatten, 
- Lesgever/lesgeefster zullen via ons You Tube kanaal lessen, tips, gezondheidsadvies,… 

aanbieden aan de +12 jarigen, deze leden kunnen dan thuis in alle veiligheid individueel 
en/of met hun thuis bubbel technieken inoefenen 

- Algemene corona regels blijven van toepassing 
 

3.5. Inschrijven  
 

- Vooraf inschrijven verplicht via website “reservatie” 
- Nieuwe leden worden toegelaten in deze fase indien: 

o Ze het online-document invullen via onze clubwebsite 
o Ze ook de lessen reserveren via onze clubwebsite. 

- De info op het reservatie bezit de volgende info: 
o Naam, voornaam, contactgegevens, leeftijd  
o Deze info kan gebruikt worden voor “tracking”   

3.6. Materiaal en kledij 

- Oefenmateriaal zoals stootkussens, ballen,  ….worden indien mogelijk niet gebruikt  
- Wat laten we nog toe: 

o Persoonlijke handdoek 
o Drinkbus 
o Persoonlijk papieren zakdoeken 

3.7. Trainers  

Onze clubtrainers zijn VTS gediplomeerde trainers.                                                                 
Trainers die in bij een risicogroep behoren zullen geen lesgeven in deze fase. 

- Vermijd niet noodzakelijke contacten tussen jezelf en de sporters 
- Draag een mondmasker  
- Toon steeds met dezelfde partner de oefening bij de groep – 12 jaar 
- Blijf voldoende aandacht schenken aan de generieke maatregelen inzake hygiëne voor en 

na het sporten.  
- Ook bij het kleuterbudo vragen wij om het mondmasker te dragen  

 
3.8. Lesprogramma’s 

 
- Iedere trainer maakt een lesvoorbereiding 

In fase 4 code oranje mag er ook contact gemaakt worden bij de -12jarigen  
- Om het contact bij al onze sportdisciplines kortstondig te houden 
- Geen zoen, knuffel en geen weerstand bieden bij de trainingen waarbij er met partner 

getraind wordt. 
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3.9. Verzekering 

- Leden, trainers, vrijwilligers, bestuursleden zijn verzekerd voor Indoor trainingen via de 
volgende federaties 

o VVA vzw (Vlaamse Vechtsport Associatie)  

 

4. Procedure bij vaststelling van besmetting  

4.1. Stap 1: Schat het risico in  

- Is de besmette persoon op onze trainging binnen een tijdspanne van 3 dagen voor het 
begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het 
algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen 
aanhouden)?  

- Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen niet 
gevolgd?	
 

o Indien niet, hoeven de ander betrokken binnen deze les niet als contactpersoon te 
worden opgegeven voor contact tracing 

o Indien wel, dan moeten de andere betrokken binnen deze les wel worden 
opgegeven voor contact tracing  

 
4.2. Stap 2: Contactpersonen  

- We houden contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.  
- We helpen de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit 

zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.  
- Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing  

4.3. Stap 3: Communicatie  

- Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleggen we met de besmette 
persoon om de leden met een direct risico, samen te informeren.  

 

5. Draaiboek per les 
 

Hieronder wordt het stappenplan beschreven voor, tijdens en na de les. 

Er is een specifieke en uitgebreide “Checklist fase 4” opgemaakt” die je op onze clubwebsite 
terugvindt. 

5.1. Reservatie 

- De sporters reserveren online hun training  
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5.2. Aanwezigheid van trainers en/of vrijwilligers 

- De trainer(s) en/of, coördinator(s), vrijwilliger(s) zijn 15 minuten voor aanvang van de les 
aanwezig 

5.3. Toegang 

- “Kiss & Ride”  
§ Sporters worden aan de ingang van de sportzaal afgezet en opgehaald  
§ Max 10 minuten voor de start van de les 
§ Leden die te laat op de les aanwezig zijn worden niet meer toegelaten 

- De personen die de sporters afzetten  
§ Wachten na het afzetten buiten of op aangeduide zitplaatsen of gaan terug naar 

huis 
§ Deze personen dragen een mondmasker bij het afzetten aan de ingang van de 

sportzaal. 
- Opvang van de sporters door vrijwilligers, coördinator(s) en/of trainers  

§ Verplicht mondmasker bij het betreden van de sportlocatie (+12jaar) 
§ Handen worden ontsmet en/of gewassen 
§ Schoeisel en/of jas/pul, … uitgedaan  
§ Daarna onmiddellijk naar de oefenzaal gebracht. 

5.4. De effectieve les 

- De trainer(s) geeft 50 min les 
- Zorgt ervoor dat alle voorschriften gevolgd worden tijdens zijn les 
- De trainer(s) begeleidt zijn sporters tot aan de uitgang van de oefenzaal 

5.5. Het verlaten van de oefenzaal/sportzaal 

De trainer(s) en/of, coördinator(s), vrijwilliger(s): 

- Houden toezicht of sporters hun handen wassen en/of de hygiëne-sets gebruiken 
- Grijpen actief in bij situaties die niet conform zijn aan de hygiëne- en veiligheidsregels.  
- Brengen de sporters naar de afgesproken ophaalplaats, hoofdingang sportzaal 
- Nadat de sporters de zaal verlaten hebben kunnen we de zaal opkuisen. 
 
We vragen dat de sporters en/of ouders: 

 
- Niet te blijven staan aan de sportzaal 
- Niet rond te blijven hangen aan de sportzaal maar onmiddellijk de afspraakplaats en de 

parking van de sportzaal te verlaten 
- Ouders die in kinderen komen ophalen stipt aan het eind uur van de les buiten hun 

kind/kinderen op te wachten 
- Leden die zelfstandig naar de les gekomen zijn gaan na de training onmiddellijk naar huis. 

 
5.6. Evaluatie 
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De trainer(s) en/of, coördinator(s), vrijwilliger(s) evalueren hun taken en indien nodig, 
rapporteren deze evaluatie aan het bestuur van de club via:  
info@oostersekrijgskunstschool.com 
   

5.7. Draaiboek – bis 

Indien er een tweede of zelf meerdere lessen elkaar opvolgen herhalen we dit stappenplan 

 

6. Communicatie – informatie  
 

6.1. Wie & wat? 

- De leden, ouders, trainers, begeleiders, vrijwilligers, gemeente en sportfederatie(s) worden op 
de hoogte gebracht van het protocol/draaiboek en ook van eventuele ander belangrijke 
documenten. 

6.2. Hoe? 

- De leden worden op de hoogte gesteld via nieuwsbrief, sociaal netwerk dat dit 
protocol/draaiboek en ook van eventuele ander belangrijke documenten terug te vinden is op 
onze club website  

 

7. Vooruitzicht op volgende fases  
 

- Momenteel zitten we in fase 4 – code oranje voor de sportsector  
- We kijken uit naar een volgende fase of versoepeling (NVT) 

8. Informatiebronnen 
 

1. https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ 
2. https://www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus 
3. www.info-coronavirus.be 
4. www.crisiscentrum.be   
5. www.coronaviruscovid19.be  
6. https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-

Corona/Wetenschappelijk/Pages/zeep-zonder-zeep.aspx 


