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Beste leden,
Geen verslagjes gezien van de voorbije
wedstrijden. Spijtig voor degenen die toch af
en toe eens willen weten hoe onze spelers
het er van af brengen.
We mochten weer enkele nieuwe leden
verwelkomen. Hopelijk vinden ze bij ons
hunne draai en kunnen ze binnen afzienbare
tijd onze ploegen versterken.
Voor de rest al corona wat de klok slaat.

Wegens de verstrenging (weeral) van de
covid regels heeft onze bond VTTL
richtlijnen doorgestuurd naar alle clubs :
Beste clubvoorzitter, Beste clubsecretaris,
Naar aanleiding van de beslissingen van de
federale overheid kwamen heel wat vragen
binnen bij ons op het bureel. Gezien de
impact van het ministerieel besluit en de
bijhorende uitzonderingen pas helemaal
bekeken konden worden bij publicatie,
konden wij dan ook niet direct een sluitend
antwoord geven. Ondertussen hebben we
via de nodige instanties toch de nodige
reacties en antwoorden verkregen. Voor
onze clubs hebben die beslissingen
uiteraard een zekere invloed, voor de ene al
iets meer dan voor de andere. We zetten ze
toch nog even op een rijtje voor jullie:


Op 29 oktober werd de
mondmaskerplicht opnieuw ingevoerd,
dus ook bij het betreden van de
sportinfrastructuur en bij het wandelen
door de sportinfrastructuur. Het
mondmasker mag alleen uit wanneer je
effectief neer zit (op een vaste plaats) of
wanneer je aan het sporten bent. Het is



ook toegestaan om kort iets te eten of
een slokje te drinken in de
sportinfrastructuur (indien dit toegelaten
wordt uiteraard). Dan mag je het ook
TIJDELIJK afzetten. De indoor
sportinfrastructuur behelst: de
sportruimte zelf, de gangen, de
kleedkamers, de tribunes,… Om te
douchen mag het mondmasker uiteraard
ook uit.
Vanaf 1 november is het CST van
toepassing in de horeca. Kantines en
cafetaria’s vallen onder deze wetgeving.
Dus vanaf 1 november bent U wettelijk
verplicht om het CST te hanteren in uw
kantine/cafetaria voor personen vanaf 16
jaar. Er zijn hier wel enkele
uitzonderingen:
+ Indien de kantine/cafetaria door
personen wordt gebruikt als doorgang
tussen
buiten/zaal/kleedkamers/douches/toil
etten: deze personen moeten geen
CST voorleggen, maar moeten wel
verplicht een mondmasker gebruiken
bij hun passage en mogen dus ook
geen plaats nemen in de
kantine/cafetaria. Het betreft hier een
KORTSTONDIGE toegang die niet
gericht is op consumptie in de
kantine/cafetaria.
+ Van zodra er eten/drank wordt
geserveerd, dan wordt de
kantine/cafetaria gecatalogeerd onder
horeca. Indien U beslist om geen
eten/drank te serveren, dan behoort
deze ruimte tot de sportinfrastructuur
zelf en dient er dus geen CST
voorgelegd te worden, maar dan mag
U uiteraard geen drank/eten serveren.
Een kleedkamer/gang kan dus perfect
ook dienen als wachtruimte (voor
personen die geen CST willen of







kunnen voorleggen), dit voor de clubs
die geen ruimte meer hebben in de
speelzaal zelf en op zoek zijn naar
een creatieve oplossing.
Een CO2-meter is nog steeds verplicht in
zowel de sportinfrastructuur als in de
cafetaria/kantine.
Sportclubs hebben wel degelijk het recht
om vanaf 1 november het CST op te
vragen in de kantine/cafetaria. Controle
is mogelijk via de app CovidScan, na het
scannen zal een naam verschijnen. Je
mag aan de hand van een
identiteitskaart/rijbewijs/bankkaart
verifiëren dat het wel degelijk over die
persoon gaat (wettelijk kader door de
overheid).
Lokaal kan de gemeente/stad nog steeds
strengere regels opleggen. Indien dat
voor uw club van toepassing is, dan moet
U hiervan uiteraard de tegenstanders en
de bevoegde interclubleider van op de
hoogte brengen. Een sportclub kan zelf
het gebruik van het CST NIET opleggen
voor toegang tot de sportinfrastructuur.

Enkele interessante links:
Maatregelen
sport: https://www.sport.vlaanderen/sportenin-tijden-van-corona/
Maatregelen horecadrinkgelegenheden: https://heropstarthoreca
.be/drinkgelegenheden-9-juni/
Hopelijk zijn hiermee de meeste zaken
duidelijk voor jullie. We rekenen op jullie
gezond verstand en hopelijk kan de
competitie op een sportieve en correcte
manier verder blijven verlopen. We snappen
zeker dat dit voor enkelen onder jullie niet
evident is binnen de huidige werking, maar
deze regels werden opgelegd door de
federale overheid in ons aller belang.
Met vriendelijke groeten
Frederik Noppe
VTTL / SG

Hierna de maatregelen voor
sportclubs in Heusden –Zolder:

de

Van: "Tom Baerts" <tom.baerts@heusdenzolder.be>
Verzonden: vr, okt. 29, 2021 at 11:09
Onderwerp: KB Corona 28/10/2021

Beste clubs
Gisteren werd het KB gewijzigd (normaal
vandaag gepubliceerd).
Belangrijkste zaken om mee te nemen voor
jullie:
- maatregelen gelden tot en met 28/01/2022;

MONDMASKERS
- mondmaskers verplicht in de besloten en
voor het publiek toegankelijke ruimten van
de inrichtingen die behoren tot de sportieve
sector;
- mondmaskers verplicht voor medewerkers,
organisatoren en publiek tijdens sportieve
wedstrijden en trainingen wanneer 200 of
meer personen binnen of 400 of meer
personen buiten ontvangen worden (zonder
gebruik van het Covid Safe Ticket);
- in de besloten ruimten van horecainrichtingen, voor wat betreft de klanten op
het terras wanneer ze deze besloten ruimte
kortstondig betreden, voor zover de toegang
tot het terras niet wordt geregeld met een
Covid Safe Ticket.

COVID SAFE TICKET
- De drempel om het Covid Safe Ticket te
kunnen gebruiken bij evenementen wordt
verlaagd van 500 naar 200 personen binnen
en van 750 naar 400 personen buiten;
- Organisatoren van een publiek toegankelijk
evenement met een kleiner publiek kunnen
eveneens beslissen toepassing te maken
van het Covid Safe Ticket, mits de
bezoekers daarvan voorafgaand worden
geïnformeerd.
- Volgens de huidige berichten wordt de
leeftijd van een CST op 12 jaar en 2
maanden gelegd.
- info: https://covidsafe.be/nl

---------------------------------------------------------

- scan applicatie voor organisatoren:
https://www.covidscan.be/nl/

CO² METERS
Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter
(CO2) was reeds verplicht in de besloten
gemeenschappelijke
ruimten
van
inrichtingen die behoren tot de sportieve
sector, de evenementensector en in de
horecasector. In de besloten ruimten van de
infrastructuren waar massa-evenementen
plaatsvinden,
zijn
luchtkwaliteitsmeters
voortaan verplicht vanaf een publiek van 200
personen.
Indien de luchtkwaliteitsrichtnorm van 900
ppm wordt overschreden, dient de uitbater
nog steeds te beschikken over een
actieplan. Wanneer de waarde van 1200
ppm wordt overschreden, wordt aanbevolen
om bovendien in een erkend systeem voor
luchtdesinfectie
en/of
luchtfiltratie
te
voorzien.
Meestal kan je dit als actieplan toepassen:
à 900 ppm: ramen en deuren openen!
à +1200 ppm: ruimte verlaten
Specifiek voor de sportsector probeert Sport
Vlaanderen ook steeds de laatste regels te
communiceren.
Die vind je hier:
https://www.sport.vlaanderen/sporten-intijden-van-corona/
Tom Baerts
Teamverantwoordelijke Team Sport
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

-----------------------------------------------------------

Ook verschillende clubs hebben een
mailtje rondgestuurd met de werkwijze
in hun lokaal.
-----------------------------------------------------------

Beste clubs,
Hieronder de richtlijnen van
toepassing in TTC Hoeselt.
Gelieve deze aan de spelers te bezorgen.
Het Covid Safe ticket is van
toepassing vanaf de leeftijd van 16
jaar. Dus iedereen jonger dan 16 mag zich
blijkbaar “vrij” bewegen in de horeca.

De kantine is afgebakend (met houten
panelen) van de ingang zodat er een
duidelijke CST-zone is en de spelers ook
naar de speelzaal kunnen zonder CST,
weliswaar met mondmasker.
De wc’s, kleedkamers, ingang en speelzaal
behoren NIET tot de CST-zone. In deze
ruimtes geldt dus een mondmaskerplicht
tenzij de speler aan tafel sport uitoefent of
zich doucht.
Scenario 1: Speler die enkel de speelzaal
gebruikt (geen CST nodig)
-

Komt binnen met mondmasker aan
Vanuit de ingang direct naar de zaal
Enkel mondmasker af als je aan het
spelen bent
- Mondmasker op voor de wc, kleedkamer
en in- en uitgang.
- Klaar met spelen = speelzaal verlaten
- Zelf drank meenemen
Scenario 2: Personen die de kantine willen
gebruiken (CST nodig):
-

Komt binnen met mondmasker
Gaat zijn QR-code scannen aan de toog
Groen scherm = zitten in de kantine waar
je wil en vanaf dan mag het mondmasker
af
- Rood scherm = geen toegang tot de
kantine
Scenario 3: Spelers die de kantine willen
gebruiken (CST nodig)
-

Komt binnen met mondmasker
Gaat zijn QR-code scannen aan de toog
Groen scherm = zitten in de kantine waar
je wil en vanaf dan mag het mondmasker
af
- Mag zich begeven van de kantine naar
de speelzaal en omgekeerd.
- Rood scherm = geen toegang tot de
kantine
Groetjes
Jan Bal
Secretaris TTC Hoeselt
-----------------------------------------------------------

Beste,
Om het besmettingsgevaar op covid zo klein
mogelijk te houden, heeft het bestuur van
TTV Hasselt United het volgende beslist.

TTV Neerpelt heeft laten weten dat je bij
hun je Covid Safe Ticket moet laten zien (of
een negatieve PCR-test).
----------------------------------------------------------

Iedereen vanaf 16 jaar dient het Covid Safe
Ticket aan de verantwoordelijke bij de
ingang te tonen. Indien je hieraan voldoet is
het hele lokaal toegankelijk voor je. Je dient
bij elke verplaatsing echter wel het
mondmasker op te zetten.
Indien je geen Covid Safe Ticket bezit, zijn
alleen de rode zones in de bijlage
toegankelijk voor je (inkom, wc, gang en
speelruimtes). Je kan ook geen drank of
eten krijgen vanuit het cafetaria.
De jongeren onder de 16 jaar mogen zich
vrij bewegen, maar we hopen toch op het
gezond verstand van de ouders, dat ze bij
een vermoeden van mogelijk besmetting,
hun kinderen in quarantaine laten.
Gelieve deze regelgeving aan uw spelers te
bezorgen.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Roger Christiaens
--------------------------------------------------------Beste clubs,
Vanaf maandag 1 november zullen wij
toezien op het gebruik van het Covid safe
ticket of een recente officiële negatieve
Coronatest.
Anders zullen wij u spijtig genoeg niet
kunnen laten deelnemen aan de competitie
avond.
Denk er ook aan vanaf vrijdag 29 oktober
geldt er ook terug mondmaskerplicht.
Met vriendelijke groeten

TTC Morata
----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Er was/wordt er een jarig – HOERA
(nov-dec)

Kristel C
Xander A
Jimmy B
Marc G

02/11
10/11
15/11
31/12

Rudi G
Daan M
Rudi B

09/11
13/11
11/12

--------------------------------------------------------

Meer dan 1 bezoekje waard!!!!!
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