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Voorwaarden Stad Turnhout 

- Afstandsregels van minimum 1,5meter : volg hier zeker ook de richtlijnen van jullie federatie 

 We verwachten van ISB nog bijkomende richtlijnen na aankondiging in ministerieel besluit (voor zwaardere 

inspanningen zal een grotere afstand aangeraden worden 

- Hygiëne en handen wassen voor en na de activiteit: 

 Verantwoordelijkheid ligt bij de clubs 

 Je kan als club desinfectiemiddel voorzien bv. (gedeelde handgelbus is mogelijk volgens onze preventie-adviseur 

gezien deze de handen dan toch ontsmet) 

- Max 20 personen per groep waarbij 1 begeleider die aansprakelijk is voor het naleven van de maatregelen 

- Toiletten , bergingen, cafetaria, kleedkamers: dit blijft allemaal gesloten 

- Beperk je tot de effectieve speeltijd, dit is inclusief het veld verlaten (bv. 18:00h tot 19:15h om 19u15 dient iedereen het 

veld veilig verlaten te hebben op afstand van elkaar zodat de volgende groep zonder problemen om 19:30h kan starten) 

- Gebruik materiaal: ieder dient zijn eigen materiaal mee te brengen  

- Het los materiaal van de stad wordt NIET gebruikt (bv. Verplaatsbare doelen, van klein naar groot) 

- Vaste doelen: 1 per helft kan gebruikt worden 

- EHBO: voorzie als club een basispakket EHBO voor noodgevallen 

- “Verzamelen” voor de training: bekijk zelf hoe je jullie leden kan ontvangen met respect voor de afstandsregels 

 

Voorwaarden KFC Turnhout 

- Algemene regel 

o kom je niet trainen/kan je niet komen .. gelieve af te melden bij de trainer 

o voel je je niet goed, ben je ziek dan moet je afmelden 

- De speler: 

o wordt afgezet op de parking 

o komt met fiets ? stalt de fiets op afstand in het fietsenrek 

o brengt GEEN eten en/of drinken mee naar het veld 

o brengt zijn persoonlijke bal mee met duidelijke aanduiding van haar/zijn naam. De bal moet hard staan. 

o gaat pas het terrein (enkel gebruik van kunstgrasveld) op als de trainer hiervoor het signaal geeft 

o mag enkel haar/zijn persoonlijke bal met de handen nemen 

- De trainer: 

o verzamelt de spelers op de W1 

o geeft het signaal het terrein te betreden als de vorige groep het terrein heeft verlaten (tot de laatste speler) 

o gebruikt geen hesjes 

o mag zelf de markeerschijven gebruiken, de spelers niet 

o geeft geen oefeningen: 

 wedstrijdjes met kort contact 

 balbezit oefeningen met kort contact 

 bal in de handen (enkel doelman met keepershandschoenen) 

- Ontsmetten: 

o bij toetreden van het terrein ontsmet iedereen haar/zijn handen 

o om de 20 minuten wordt de training stilgelegd om de handen te ontsmetten 

- De ouder: 

o mag niet als toeschouwer langs de kant/terrein staan 

o wacht in/aan de wagen op de parking 

o Car-poolen is niet toegelaten, d.w.z. enkel kinderen uit één gezin worden afgezet op de Leemshoeve  

 

bovenstaande voorwaarden kunnen nog worden gewijzigd! 

 



 

KFC Turnhout 

herstart trainingen Leemshoeve 
 

    
 

www.kfct.be KFC Turnhout Pagina 2 van 2 

 

 

 

Er zullen 3 ontsmettingsposten aanwezig zijn voor spelers/trainers: 

 

Inkom terrein Dugout 1 Dugout 2 

 


