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 Opstart werking -13-jarigen 
 

 

 

 

 

DRAAIBOEK  VoetbalClub Kvk Robur 
 
 
 

1. GEGEVENS ORGANISATIE – VERENIGING - CLUB 

 

 K.V.K. ROBUR 

 Stamnummer: 4162 

 Hazeldonk 2, 9220 Hamme 

 Ondernemingsnummer: 0413.103.994 

 
2. VERANTWOORDELIJKE ORGANISATIE - VERENIGING - CLUB 

 

 Bruno Lammens 

 Jules De Brouwerpark 35, 9220 HAMME 

 0484 22 60 78 

 kvkrobur@oulook.com 

 
3. GEGEVENS WERKING - ACTIVITEIT 

 
 KVK ROBUR is een voetbalclub 

 De club heeft als doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport. 

 Tevens tracht de club invulling te geven aan de sociaal-maatschappelijke functie die 

een voetbalclub heeft: 

 het bevorderen van een gezonde levensstijl,  
 het promoten van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling voor 

jongeren,  
 de mentale uitlaatklep voor jong en oud, 
 het bevorderen van sociale integratie voor jong en oud (voorkomen dat 

mensen buiten de boot vallen), 
 het stimuleren van goede omgangsvormen en waarden en normen als 

sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid dragen. 
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 De samenstelling van de ploegen is geschoold op het ontwikkelingsmodel bij 

balsporten. Die evolueert van aanleren van “algemene balvaardigheid” naar 

“presteren in groepsverband”. Voetbal Vlaanderen heeft daartoe dit 

ontwikkelingsmodel opgedeeld per leeftijdsgroep U = onder: bv U6 = Onder 6 jaar. 

 De heropstart onder 13-jarigen laat dan ook toe om de volgende leeftijdsgroepen te 

laten herstarten: U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13. (130-tal jongeren). 

 

 Trainingsdagen en uren:  

 

o U6:  iedere dinsdag en vrijdag van 17u30 tot 18u30:   Campus Kauter 

o U7:  iedere dinsdag en donderdag van 17u45 tot 18u45:   Campus Moerheide 

o U8A:  iedere dinsdag en donderdag van 18u tot 19u15:   Campus Kauter 

o U8B:  iedere dinsdag en donderdag van 18u tot 19u15:   Campus Kauter  

o U9A:  iedere maandag en woensdag van 18u tot 19u15:   Campus Moerheide 

o U9B:  iedere maandag en woensdag van 18u tot 19u15:   Campus Moerheide 

o U10A:  iedere woensdag en vrijdag van 18u15 tot 19u30:   Campus Kauter 

o U10B:  iedere woensdag en vrijdag van 18u15 tot 19u30:   Campus Kauter 

o U11A:  iedere maandag en woensdag van 18u tot 19u15:  Campus Kauter 

o U11B: iedere maandag en woensdag van 18u15 tot 19u30:  Campus Moerheide 

o U12A: iedere dinsdag en donderdag van 18u tot 19u15:   Campus Moerheide 

o U12B: iedere dinsdag en donderdag van 18u tot 19u15:   Campus Moerheide 

o U13:   iedere dinsdag en donderdag van 18u tot 19u15:   Campus Kauter 

 

 Algemene opmerking:  

Kind ouder dan 12 jaar, mag niet mee trainen. 
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4. LOCATIE(S) WERKING - ACTIVITEIT 

 

• Campus Kauter: Terreinen Kvk Robur, Kauterstraat , 9220 Moerzeke 

 

• Campus Moerheide: Terreinen Kvk Robur, Moerheide 220, 9220 Hamme 

 

• Het jeugdvoetbal en meer algemeen het beoefenen van de voetbalbalsport gebeurt 

bij KVK ROBUR exclusief buiten.  

 

• De club valt dus onder de categorie van de Outdoor sporten. We beoefenen deze 

sport op daartoe ingerichte voetbalvelden. 

 

• Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen in de zitting van 28 oktober 2020 volgende 

beslissing met betrekking tot de voetbalorganisatie in Vlaanderen. Samen met de 

op 30 november 2020 uitgevaardigde voorwaardelijke toelating door de Gemeente 

Hamme (na goedkeuring draaiboek opstart en werking), komen we terug op de 

volgende situatie. 
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5. CAPACITEIT VAN DE LOCATIE  

• Voor de situatieschets, zie Bijlage A en B 

• Belangrijke opmerking:    

Tot nader order mogen de binnen locaties  

 Kleedkamers 

 Kantines 

 Sanitair  

niet opengesteld worden (zie overzicht hierboven). 

 

• Verwacht aantal deelnemers/leden per groep 

 U6:  11  spelers + trainer(s) 

 U 7:  08  spelers + trainer(s) 

 U 8:  18  spelers + trainer(s) 

 U 9:  15  spelers + trainer(s) 

 U10:  23  spelers + trainer(s) 

 U11:  18  spelers + trainer(s) 

 U12:  24  spelers + trainer(s) 

 U13:  13  spelers + trainer (s) 

 

• KVK ROBUR heeft zich uiteraard reeds voorbereid op een eventueel volgende 

fase, een fase waarin de kleedkamers, het sanitair en de kantines opnieuw mogen 

opengesteld worden.  

• Het draaiboek zal dan geactualiseerd worden. In bijlage C is enkel ten titel van 

voorbeeld te zien welke maatregelen er reeds in plaats gesteld zijn (vb betreft 

Campus de Kauter), maar die in deze fase van openstelling uiteraard nog niet aan 

de orde zijn. 

 

6. INDELING LOCATIE 

• De spelers worden opgevangen door de COVID-Steward van de ploeg.  

• Per ploeg kan de COVID-Steward zijn:  

 De trainer zelf 

 Tweede trainer die assisteert  

 Afgevaardigde van de ploeg die waakt over de naleving van de COVID-

regels en die de trainer administratief bijstaat 

 Medewerker van de club (terrein verantwoordelijke, of jeugdcoördinator) die 

toeziet op de naleving van de COVID-regels op al de terreinen 

• De aanwezigheid van de spelers wordt genoteerd door de trainer/COVID-steward 

van elke ploeg., dit om de traceerbaarheid te kunnen waarborgen. Dit document 

wordt door de trainer zorgvuldig bijgehouden. 

• De aanvang van de training evenals de beëindiging van de training zal precies op 

de voorziene tijdstippen dienen te gebeuren. 

• De spelers mogen slechts max 5 minuten voor de start van de training aanwezig 

zijn, de spelers verlaten de terreinen meteen na de training. 

• De ouders die hun kinderen komen ophalen, mogen enkel wachten bij hun 

wagen. Hier zal op toegezien worden door de COVID-Steward. Het dragen van 

het mondmasker is hierbij verplicht en het onderlinge 1,5m afstand houden 

evenzeer. Het laten instijgen van de kinderen, en de drop off / pick up zone 

verlaten, moet zonder dralen gebeuren.   
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7. BESCHERMING 

 

• Er is per ploeg persoonlijk trainingsmateriaal voorzien, dat niet wordt gedeeld met 

andere ploegen. 

• Ontsmettingsmiddelen voor dit trainingsmateriaal en hand-gel voor betrokkene is 

voorhanden. 

• Er wordt niemand toegelaten op en rond onze terreinen tijdens de trainingen, er 

zullen geen toeschouwers aanwezig zijn. 

• Mondmaskers zijn verplicht voor de trainers voor en na de training en als de 

fysieke afstand van 1.5 meter niet kan worden gegarandeerd. 

• De spelvormen tijdens de training dienen zo uitgekozen te worden, dat de trainer 

ten alle tijden de sociale afstand tussen hem en de spelers kan bewaren.  

• De spelers worden opgehaald door de ouders in een drop off / pick up zone, 

zodat de ouders bij of in hun voertuig kunnen wachten. 

• Alle regels en afspraken worden gecommuniceerd naar alle spelers, ouders, 

trainers en medewerkers van onze club via E-mail, en de andere sociale kanalen. 

• Op en rond de campussen werd er gepaste signalisatie voorzien. 

 

8. SANITAIR 

 

• Op dit moment geldt de regel dat het sanitair buiten gebruik is. 

• Indien deze opgelegde maatregel opgeheven wordt, zal het sanitair tijdens de 

trainingen enkel toegankelijk zijn voor de spelers en trainers (max 1 persoon 

tegelijk binnen in het sanitair). 

• Indien het onvermijdelijke gebeurt en er moet uitzonderlijk en enkel in hoogste 

nood toch gebruik gemaakt te worden dan: 

• Is er een wastafel met zeep en ontsmetting voorzien, evenals papier om de 

handen af te drogen en is er een gesloten afvalbak aanwezig. 

• Spuitbussen met ontsmetting voor de toiletten zijn (op dit moment al) aanwezig. 

• Voor en na gebruik van de installatie dienen de handen ontsmet te worden 

(dient altijd al te gebeuren). 

• Op geregelde tijdstippen worden de toiletten extra ontsmet en gereinigd. 

 

 

9. CATERING 

 

• Op dit moment geldt de regel dat er geen mogelijkheid is om voeding of drank aan te 

kopen. 

• Iedere speler brengt zijn eigen persoonlijk drank mee (drinkfles) mee , deze MOET 

voorzien zijn van met de naam van de speler/ eigenaar van de drank.



Bijl A 

 

 

Campus Moerheide 
 

 

 
 

  



Bijl B 

 

 

Campus Kauter 
 

 

 
 



Bijl C1 

Corona maatregelen op Campus Kauter 

 

 

KAUTER  

 

• PARKING 

Bord ter verwijzing naar ingang en uitgang 

INGANG en UITGANG  

Blauwe poort aan ticketverkoop 

Ingang en uitgang georganiseerd aan ticketverkoop 

Affiche met algemene regels (pijlen volgen) uitgehangen 

Dranghekken geplaatst 

• KANTINE 

Stoepbord met algemene regels buiten (binnen te zetten wanneer kantine gesloten).  

Zuil met ontsmettingsalcohol ingang (kant kleedkamers).  

Tafels 1,5 meter uit elkaar, max toegelaten stoelen. 

Geen barkrukken aan toog. 

Pijlen te volgen richting op grond. 

Mondmaskers medewerkers verplicht. Eigen masker meebrengen.  

Draaiboek medewerkers 

Contactloos betalen  

Papier 

Afsluitbare papiermand 

• TOOG 

Dispenser voor handen 1x Ontsmettingsalcohol voor oppervlakten 2x 

Papier 

Afsluitbare papiermand 

 

  



Bijl C2 

Corona maatregelen op Campus Kauter 

 

 

 

• KEUKEN 

Dispenser voor handen 1x 

Ontsmettingsalcohol voor oppervlakten 2 x 

Papier 

Afsluitbare papiermand 

• TOILET Dames en Heren 

Algemene affiche (2x binnen en 2x buiten) Deur vooraan openzetten  

Heren 1 urinoir afplakken buiten gebruik 

Papier en ontsmettingsalcohol per toilet 

Afsluitbare papiermand 

• TICKETVERKOOP 

Affiche algemene regels 

1 persoon toegelaten 

Dispenser ontsmettingsalcohol handen  

1x ontsmettingsalcohol oppervlakten 

Papier 

Afsluitbare papiermand 

• KLEEDKAMER 1 (vooraan) 

Affiche algemene regels aan elke deur 

Ontsmettingsalcohol oppervlakten 

Papier  

Dispenser handen  

Afsluitbare papiermand 

• In de gang aan beide kanten  

2x Dispenser handen  

• KLEEDKAMER 2 (aan receptie) 

Affiche algemene regels aan elke deur 

Ontsmettingsalcohol oppervlakten 

Papier  

Dispenser handen  

Afsluitbare papiermand 

  



Bijl C3 

Corona maatregelen op Campus Kauter 

 

 

 

• KLEEDKAMER 3 en 4 (containers) 

Affiche algemene regels aan elke deur 

Ontsmettingsalcohol oppervlakten 

Papier  

Dispenser handen  

Afsluitbare papiermand 

• SCHEIDRECHTERS KLEEDKAMER 

Affiche algemene regels aan elke deur 

Ontsmettingsalcohol oppervlakten 

Papier  

Dispenser handen  

Afsluitbare papiermand 

• RECEPTIE 

Affiche met algemene regels. 

Dispenser voor handen 2x (1x achter toog, 1lx in zaal)  

Ontsmettingsalcohol voor oppervlakten  

Papier  

Dispenser handen  

Afsluitbare papiermand 

• MATERIAALKOT 

Dispenser voor handen lx 

Voorzien van ontsmettingsalcohol voor oppervlakten, papier en afgesloten vuilbak. Materiaal moet na 
gebruik ontsmet worden. 

Affiche 

• TRIBUNE 

Sticker afstand bewaren Zittend 

Aangegeven route volgen 

 


