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Doorstart voetbalopleiding -12 (U6 tot en met U13) 
Plan van aanpak 

Inleiding 

 
DOSKO St-Kruis biedt een outdoor voetbalopleiding aan (2 sterren label, provinciale jeugd) op de 
campus Gulden Kamer te St-Kruis, Brugge, vanaf de leeftijd van U6 tem U21, alsook een fanion ploeg. 
 
N.a.v. de verscherpte maatregelen over COVID-19 door de verschillende overheden, adviezen Voetbal 
Vlaanderen en organisatorische ervaring met quarantaine maatregelen van verschillende spelers en 
trainers over de voorbije maanden en weken, besliste de Raad van Bestuur van DOSKO St-Kruis op 29 
oktober 2020 om de volledige sportieve werking tijdelijk te staken. Zo droeg DOSKO St-Kruis ook bij in 
deze context: de verspreiding van het virus een halt toe roepen door voor een bepaalde periode geen 
mensen samen te brengen op de campus. 
 
De sportief verantwoordelijken en bestuursleden volgen de actualiteit op de voet. Er wordt dagelijks 
overleg gepleegd alsook consulteren we reglematig verschillende naburige clubs over de evolutie in 
hun sportieve werking. 
 
Na recent overleg besliste de Raad van Bestuur van DOSKO St-Kruis op 16 november 2020 om de 
sportieve werking met de nodige voorzorg weer op te starten en terzake lokale verplichtingen Stad 
Brugge op te volgen door een plan van aanpak uit te werken voor een gedeeltelijke heropstart van 
de sportieve werking voor onze U6 tem U13 (lees: -12 jarigen). 
 
Dit plan is ingedeeld in volgende hoofdstukken: 
 

- Vereniging 
- Trainers 
- Spelers 
- Ouders 

 
Tekst in blauw bevatten een link naar de betrokken website. 
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VERENIGING 

 
Enkel trainingen voor U6 tem U13 (geboren in 2008 of later) worden tot nader order hervat op de 
campus. Tornooien en oefenwedstrijden U6 tem U13 worden tot nader order niet georganiseerd.  
 
Trainingen, oefenwedstrijden en tornooien voor U14 en hogere leeftijden zijn verboden door de 
federale overheid en officiele wedstrijden waren reeds afgelast voor alle leeftijden door Voetbal 
Vlaanderen. Voetbal Vlaanderen heeft besloten dat de amateurcompetities ten vroegste hervat 
worden op 4 januari 2021. 
 
Richtlijnen: 

• Deze richtlijnen en maatregelen gelden tot nader bericht als aanvullingen op ons intern 
reglement; 
 

• Op onze website www.dosko-sintkruis.be is er een specifieke COVID-19 banner waar alle 
COVID-19 maatregelen en verplichtingen voor de werking worden vermeld. Alle ouders en 
spelers ontvingen hiervan reeds bericht sinds aanvang van de COVID-19 crisis. 
 
De inhoud van het pdf document wordt telkens aangepast als er zich nieuwe maatregelen 
opdringen, of als er meer verduidelijking nodig is voor bepaalde zaken. We bouwen hier verder 
op onze ervaring terzake over de voorbije maanden. Naast deze algemene communicatie is er 
ook meer gerichte communicatie indien nodig voor trainers, spelers en ouders 
(leeftijdsgroepen, bubbels) door onze COVID-19 contactpersoon, zie hieronder; 

 
• Binnen het bestuur werd een COVID-19 contactpersoon aangeduid. 

Dit is onze technisch verantwoordelijke voor de jeugdopleiding (TVJO) Dimitri Christiaens 
dimitri.christiaens@dosko-sintkruis.be. Deze eerstelijns contactpersoon heeft reeds meerdere 
keren in de voorbije weken updates en beslissingen vanwege het Dagelijks Bestuur gemaild 
aan ouders en spelers (vb. aanpassingen algemene richtlijnen, specifieke quarantaine 
maatregelen voor bepaalde leeftijdsgroepen). We bevestigen een reeds actieve context die 
dus wordt verder gezet bij gedeeltelijke heropstart. Ouders en spelers melden COVID-19 
gerelateerde zaken aan de contactpersoon en/of trainer die hun verwijst naar deze 
contactpersoon. 
 

  

http://www.dosko-sintkruis.be/
http://www.dosko-sintkruis.be/wp-content/uploads/2020/11/3-november-2020-UPDATE-Covid-19-.pdf
mailto:dimitri.christiaens@dosko-sintkruis.be
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• De volgende richtlijnen zijn overkoepelend van kracht, we verwijzen naar de beslissingsboom 
van het COVID-19 Commissariaat: 
 

o Bij gezondheidsklachten blijf je thuis (testing overleg met huisdokter) Dit geldt voor 
medewerkers, spelers, ouders, begeleiders,...kortom iedereen die zich op de campus 
wil begeven 

o Hoesten en niezen in je elleboog; 
o Er wordt geen hand gegeven; 
o Meld onmiddellijk als je in een context in quarantaine moet (zie COVID-19 

contactpersoon); 
o Als een medewerker, trainer of speler in quarantaine of isolatie gaat, moet deze min. 

10 dagen wegblijven van de campus; 
o Als er een positieve test zou zijn van een trainer en/of speler, schorsen we onmiddelijk 

de trainingen van de ganse bubbel (leeftijdsgroep of ploeg) voor minimum 10 dagen. 
 

• Het dragen van een mondmasker voor +12 is verplicht op de campus, dit wordt ook 
aangegeven via verschillende uithangborden op de campus. Alle medewerkers van DOSKO 
St-Kruis zijn hiervan op de hoogte en controleren dit ook dagdagelijks op de campus. Het 
mondmasker moet de hele tijd worden gedragen op de campus. 
 

• De kantine is gesloten vanwege federale maatregelen. Dit wordt telkens opnieuw herzien 
door de Raad van Beheer bij wijzigingen van federale maatregelen. Niemand mag de kantine 
betreden. Dit betekent dat er geen toegang is tot de toiletten. Enkel de toiletten in de 
middengang tussen de gesloten kleedkamers 4 en 5 zijn open voor gebruik. 
 

• Alle kleedkamers zijn gesloten vanwege federale maatregelen. Dit wordt telkens opnieuw 
herzien door de Raad van Bestuur bij wijzigingen van federale maatregelen. Het betreden van 
de kleedkamers is dus verboden, zowel voor spelers als voor trainers.  
Spelers en trainers hebben duidelijke communicatie ontvangen dat men zich niet kan 
omkleden op de campus (niet in de kleedkamers, niet in de kantine en niet in opslagruimtes). 
 

• Jassen en/of warme sweater (voor/na training) moeten dus in de dug-outs van het 
trainingsterrein worden gelegd. We vragen onze spelers om voldoende warme kledij bij te 
hebben, die ze direct na training kunnen aantrekken (winterweer à geen kleedkamer à jonge 
spelers). 
 

• Enkel de begeleider/ouder van een jeugdspeler kan toeschouwer zijn bij trainingen, overige 
+12 jarigen zijn niet toegelaten (geen familie, vrienden, bezoekers, grootouders,...). 
 

  

https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/voetbalvlaanderen/Competitie/Corona+en+voetbal/beslisboomdiagram_NL.pdf
https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-public/voetbalvlaanderen/Competitie/Corona+en+voetbal/beslisboomdiagram_NL.pdf
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• De terreinindeling voor elke trainingssessie is steeds vooraf te raadplegen op onze website. 
Door de verschillende aanvangsuren per leeftijdsgroep of ploeg, alsook de gekozen spreiding 
over de verschillende terreinen op de campus beperken we het contact van de verschillende 
spelersgroepen en begeleidende ouder tot een praktisch minimum. De looprichting op de 
campus is verbonden aan de gekozen spreiding van de trainingsterreinen met elk hun eigen 
pad vanaf de ingang van de campus. 
 

• Het Dagelijks Bestuur zal wekelijks de gang van zaken evalueren. In geval van calamiteiten 
binnen deze context kan het bestuur besluiten een speler te schorsen, de trainingen van een 
bepaalde bubbel te beëindigen, en/of zelfs alle trainingen terug op te schorten.  
 

• Ouders en spelers kunnen steeds hun vragen terzake COVID-19 en/of aanverwante richten aan 
de COVID-19 contactpersoon (zie voorheen) en/of mailen aan info@dosko-sintkruis.be 
 

TRAINERS 

Voor de gedeeltelijke heropstart van onze werking doen we beroep op onze trainerstaf, die in 
volgende context actief is: 
 

• Trainers dragen steeds een mondmasker als ze niet op het terrein staan. Ze ontsmetten 
steeds hun handen bij aankomst en vertrek met de speciaal voorziene gel aan de 
opslagruimtes; 
 

• Trainers houden min. 1.5 meter afstand van de spelers tijdens de trainingen; 
 

• Trainers verwelkomen hun spelersgroep op het trainingsveld (U10 en ouder) of op een vooraf 
afgesproken voldoende ruime plaats op de campus voor de allerkleinsten (U6 tot U9), ouders 
vergezellen hun kind tot op een voldoende veilige afstand (min. 1.5 meter) van de trainer en 
spelersgroep. Trainers vragen naar ziekteverschijnselen voor het begin van een training, 
indien nodig moeten de ouder/begeleider en speler de campus terug verlaten; 
 

• De officiele bubbel van max 50 personen wordt in de sportieve werking tot nader order herleid 
tot de bubbel van de leeftijdsgroep (U6 tem U9) of eigen ploeg (U10 tem U13). Trainers 
wisselen dus in deze context geen spelers uit tussen leeftijdsgroepen of ploegen. Hierdoor 
zullen er in de praktijk veel kleinere bubbels zijn dan de opgelegde 50 spelers. 
 

• Er wordt tot nader order niet afgeweken van het trainingsschema (uur, terrein, duur) ten 
behoeve van spreiding en respecteren van bubbels. 
 

http://www.dosko-sintkruis.be/schema-trainingsessies
mailto:info@dosko-sintkruis.be
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• Alle trainingsmateriaal wordt na elke training ontsmet door de trainer met daarvoor speciale 
voorziene detergenten in de opslagruimtes. 
 

• De trainer is de eerstelijns toezichthouder voor de toepassing van de COVID-19 richtlijnen 
door zijn spelersgroep (en dus ook de ouder bij zeer jonge spelers). Voorbeelden zijn: ouders 
eraan herinneren mbt mondmasker en afstand bewaren, verbod op omkleden op de campus, 
het niet delen van gepersonaliseerde drinkflessen door de spelers, onmiddellijk na training de 
campus verlaten met de ouder, enz... 
 

• De trainer wordt in deze context extra ondersteund door onze twee jeugdcoördinatoren en 
TVJO die de toepassing van alle maatregelen helpen afdwingen. Trainers moeten zich steeds 
wenden tot de JC’s en/of TVJO als ze ondersteuning willen of onrechtmatigheden vaststellen. 
 

• We vragen als DOSKO St-Kruis van onze trainerstaf extra inspanningen in deze, maar zijn hun 
dan ook dankbaar voor het vervullen van deze bijkomende taken. Om zowel succesvol deze 
extra verplichtingen uitgevoerd te zien, alsook onze dankbaarheid uit te drukken, is er sinds 
aanvang seizoen beslist tot een extra COVID-19 onkostenvergoeding voor onze trainers.  

 

SPELERS 

 
• Enkel spelers die lid zijn van DOSKO St-Kruis kunnen/mogen actief zijn op de campus.  

Tot nader order zijn er geen testspelers toegelaten. 
 

• Spelers kunnen zich niet omkleden op de campus, jas of warme kledij wordt meegenomen 
naar de dugout van het desbetreffende trainingsveld; 
 

• De terreinindeling voor elke trainingssessie is steeds vooraf te raadplegen op onze website.  
 

• Drank moet door de speler zelf worden voorzien met een gepersonaliseerde drinkfles, deze 
mag niet worden gedeeld met andere spelers. 
 

• Spelers komen maximum 10 minuten voor training toe op de campus, en gaan onmiddellijk 
bij hun spelersgroep of trainer; 
 

• Na training en mits toestemming door de trainer vervoegt de speler onmiddelijk terug de 
ouder/begeleider en verlaten ze de campus. Trainers en medewerkers van DOSKO St-Kruis 
gaan hier streng op toezien. 
 

http://www.dosko-sintkruis.be/schema-trainingsessies/
http://www.dosko-sintkruis.be/schema-trainingsessies/
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OUDERS 

 
• Er mag maximum 1 ouder begeleider per speler aanwezig zijn. Gezien de gedeeltelijke 

heropstart en deze max 1 ouder/begeleider, zal het aantal volwassenen op de campus zeer 
beperkt blijven tijdens de openingsuren van de campus voor trainingssessies; 
 

• Elke begeleider draagt een mondmasker op elk moment op de campus, indien dit niet zo is 
zonder uitzonderlijke reden (medisch noodgeval,...), vragen we de ouder/begeleider om de 
campus onmiddellijk te verlaten. 
 

• Als ouder begeleidt je de speler tot aan de spelersgroep (verzamelpunt of terrein) en hou je 
een veilige afstand van spelers en begeleidende trainer (min. 1.5 meter); 
 

• De begeleidende ouder mag achter de ballustrade van het oefenterrein van eigen kind de 
training volgen, maar we zien erop toe dat er geen groepsgesprekken ontstaan, de veilige 
afstand en spreiding (min. 1.5 meter) moet gerespecteerd worden. We vragen de ouders 
steeds om de stilte te bewaren tijdens trainingen, dit is in deze context niet anders.  
 

• De ouder brengt max. 10 minuten voor aanvang training de speler naar de campus, en 
verlaat na training ook onmiddellijk de campus met de speler; 
 

COMMUNICATIE EN VRAAG 

Het Dagelijks Bestuur zal alle medewerkers, spelers en ouders expliciet inlichten over de telkens 
toepasselijke inhoud van dit plan van aanpak via een algemene mailing voor aanvang heropstart alsook 
via onze website (update COVID-19 banner content). 
 

De Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van DOSKO St-Kruis vraagt, op basis van dit plan van 

aanpak, binnen alle huidige geldende federale en lokale maatregelen, de toestemming van Stad 

Brugge om de sportieve werking gedeeltelijk terug op te starten, met name outdoor 

voetbaltrainingen voor U6 tem U13 op de campus Gulden Kamer, Geralaan te St-Kruis Brugge. 

 

 
 


