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Draaiboek Corona-maatregelen Turnkring Deugd & Volharding Mortsel  

Deugd & Volharding werkt in zijn turnlessen volgens onderstaand uitgewerkt protocol, op basis van 
de ”10 geboden voor een covid-veilige sportactiviteit”.  

De club biedt Recreatief Toestelturnen aan voor kinderen van 3 tot 18 jaar, en aan volwassenen.  

1. Aangepaste maatregelen Februari 2021 
 

• Communicatie van de algemene maatregelen en extra aanpassingen gebeurt via Flashmail 
en Facebook. De algemene maatregelen zoals gecommuniceerd in september blijven gelden 
(zie hieronder) [Communicatie]. 
Alle -12 groepen (Kleuters, Miniemen, Kadetten A, Kadetten B, Recrea (-12)) dewelke 
recreatief toestelturnen aanbieden, worden verder opgesplitst om bubbels van maximum 
10 leden per training te garanderen. Indien na rondvraag slechts 10 leden in een groep 
overblijven, kan er terug overgegaan worden naar wekelijks trainen (sinds november 2020 
trainen de gymnasten week om week om de groepen te verkleinen, zie hieronder). 

• De samenstelling van de groepen blijft steeds dezelfde. Onze trainers hebben een vaste 
groep waaraan zij lesgeven. Enkel in uitzonderdelijke situaties wordt hiervan afgeweken. 

• Minderjarige trainers worden meegeteld bij de bubbel van 10 leden. Indien er bijvoorbeeld 
1 minderjarige trainer aanwezig is, zal de ledenbubbel maximum 9 leden tellen.  

• Alle groepen vallen onder de discipline recreatief toestelturnen. De densiteitsregel van 1 
persoon per 10m2 wordt gerespecteerd in alle zalen. Op basis van de oppervlakte van de 
zaal werd bepaald hoeveel personen maximaal tegelijk aanwezig mogen zijn in de zaal 
[Social distance]. 

o Sportstudio (Kleuters – 4-5j): max 16 personen 
o Sportschuur (Kadetten A – 8-10j, Kadetten B – 10-12j): max 52 personen 
o De Tandem I (Kleuters – 3-5j): max 21 personen 
o De Tandem II (Miniemen – 6-8j, Kadetten A – 8-10j, Kadetten B – 10-12j): max 15 

personen 
o Turnhal De Sterre (Recrea – 6-12j): max 52 personen 

De trainers en zaalverantwoordelijke dragen steeds een mondmasker. 
• Rondvraag bij de ouders met betrekking tot de keuze van buitenschoolse activiteit door de 

leden via mail. De turnkring verwacht dat kinderen die voor turnen kiezen aan geen andere 
buitenschoolse activiteit deelnemen [Communicatie][Wetgeving]. 

• De club verwacht dat trainers die -18j zijn hun training als hun enige buitenschoolse 
activiteit beschouwen [Wetgeving]. 

• Contact  tussen de leden onderling wordt maximaal vermeden [Social distance].  
o De groep wordt binnen de les opgesplitst in 2 kleinere groepen, die telkens 

dezelfde zijn. 
o Er wordt visueel aangeduid waar de leden, met voldoende afstand van elkaar, 

wachten om naar het volgende toestel te gaan, bijvoorbeeld met behulp van kegels. 
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o De toestellen worden minstens 3m van elkaar geplaatst om voldoende afstande te 
garanderen. 

o Er worden geen tikspelletjes georganiseerd. 
• Er wordt extra toegekeken op het regelmatig ontsmetten van de toestellen, voor, na en 

tijdens de training [Reiniging en ontsmetting] 
• Specifiek voor de kleuters wordt een extra training voorzien om wekelijks te kunnen blijven 

trainen in bubbels van maximaal 10 leden [Social Distance] 
• Specifiek voor de trainingen in de Sportstudio en De Tandem wordt er toegezien op extra 

verluchting/ventilatie door zowel een deur als een aantal ramen volledig open te zetten 
[Ventilatie]. 

• De indoor trainingen voor +12 jarigen (Scholieren, Junioren, Aspi’s, Senioren en Recrea 
(+12) zijn nog steeds voor onbepaalde tijd opgeschort [Wetgeving].  
 

2. Aangepaste maatregelen November 2020 
 

• De indoor trainingen voor +12 jarigen (Scholieren, Junioren, Aspi’s, Senioren en Recrea 
(+12) worden voor onbepaalde tijd opgeschort [Wetgeving].  

• 6-12-jarigen (Miniemen, Kadetten A, Kadetten B, Recrea (-12)) 
o De trainingen voor 6-12-jarigen (lagere school groepen) worden elke week voor de 

helft van de groep georganiseerd. Gymnasten turnen dus week om week [Social 
distance]. 

o Elke groep wordt in twee gesplitst om maximaal de afstandsregels te kunnen 
respecteren tijdens de trainingen [Social distance].  

o Communicatie naar de ouders via mail, Flashmail en Facebook [Communicatie]. 
• De overige maatregelen zoals hierboven toegelicht blijven gelden.  
 

3. Algemene maatregelen sinds September 2020 
 

• Algemeen 
o In elke omstandighed wordt de geldende wetgeving gerespecteerd [Wetgeving].  
o Indien aanpassingen aan de maatregelen worden de ouders op de hoogte gebracht 

via mail en onze Facebookpagina [Communicatie] 
o Indien je symptomen van COVID-19 vertoont, kom je niet turnen [Beheer 

besmette personen] 
o Indien je symptomen van COVID-19 vertoont binnen 2-5 dagen na je training, licht 

je het bestuur van de turnkring in [Beheer besmette personen] 
o Bij elke training is er steeds minstens één meerderjarige begeleider aanwezig. 

Tevens is er bij elke groep ook een zaalverantwoordelijke [Compliance en 
handhaving] 

o De COVID-coördinator voor de club is Nele Boeykens (nele@d-en-v.be, 
0494/353192) [Covid-coordinator].  
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o Elke zaalverantwoordelijke werd ingelicht over de algemene maatregelen en nemen 
de verantworodelijkheid van de COVID-coördinator in de desbetreffende training op 
zich [Covid-coordinator]. 

o Tijdens de training blijven er steeds twee deuren/ramen openstaan, om een goede 
verluchting van de zaal te garanderen [Ventilatie]  

o Indien twee opeenvolgende trainingen wordt de zaal tussen de trainingen grondig 
en nog eens extra verlucht in functie van impulsverluchting [Ventilatie]. 

o Bij 2 opeenvolgende groepen is er geen contact tussen beide groepen.  [Social 
distance] 

• Leden  
o Leden komen in sportkledij naar de les [Social distance] 
o Kleedruimtes kunnen gebruikt worden als vestiaire. Omkleden kan er niet. [Social 

distance].  
o Leden zijn ten laatste 5min voor de start van de training aanwezig. 
o Leden ontsmetten hun handen bij het betreden van de zaal [Hygiene]. 

• Ouders/+12 
o Men houdt voldoende afstand, +12j draagt een mondmasker bij afzetten en 

ophalen [Social distance]. 
o Men betreedt de sporthal/gebouw niet [Social distance]. 
o Men respecteert de circulatie zoals weergegeven op de desbetreffende plannetjes 

per zaal (zie turnkring.d-en-v.be) [Social distance].  
o Men wacht in de afzetzone tot de zaal vrij is [Social distance]. 

• Trainers  
o Trainers dragen een mondmasker [Persoonlijke bescherming] 
o Trainers ontsmetten de toestellen regelmatig [Reiniging] 
o Trainers (die het vorige uur geen les gaven) wachten in afzetzone tot de zaal vrij is 

[Social distance]. 
 

 

 

 


