SQUASH SAFE & STAY SAFE: richtlijnen omtrent het organiseren van
competitiewedstrijden en tornooien
We hebben geen glazen bol en we hebben geen idee hoe de situatie rond Covid-19 gaat
evolueren. Sommige spelers staan te popelen om terug te starten, anderen staan wat
terughoudend ten opzichte van competitie en tornooien. Dit zorgt er voor dat er nooit een
juiste beslissing gaat zijn voor iedereen. We willen zo een breed mogelijk draagvlak creëren
en ervoor zorgen dat we de competitie en tornooien op een veilige en verantwoorde manier
kunnen laten starten. We beseffen dat sommigen ‘coronamoe’ zijn, maar willen toch vragen
om deze richtlijnen toe te passen.
De overheid heeft ‘kleurencodes in de sport’ ontworpen. Dit document wordt de vaste
standaard in Vlaanderen. De volgorde van de fases met oplopende beperking is: code groen
(nul risico), code geel (laag risico), code oranje (matig risico), code rood (hoog risico). Geel,
oranje en rood beperken telkens de vorige fase. Momenteel bevinden we ons in code geel
en kunnen we opstarten. Indien er in bepaalde regio’s wordt overgegaan naar code oranje,
zal de competitie stilgelegd worden.

Algemene hygiëne en sportregels
•
•
•
•
•

•

•

Volg steeds de adviezen van de overheid om besmetting te voorkomen.
Ga niet spelen als je zelf ziek bent of één van je gezinsleden ziek is of symptomen van
een luchtweginfectie vertoont.
Ga niet onmiddellijk opnieuw sporten na een periode van koorts. Wacht minstens 7
dagen om weer te sporten.
Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart.
Hanteer de gekende hygiëneregels om besmetting te voorkomen: handen wassen en
geen hand geven of kussen bij begroeting, hoesten en niezen in de elleboog,
mondmasker dragen en 1.5m afstand houden.
Sporten in niet-georganiseerd verband mag:
o met je eigen sociale bubbel met contact, dat wil zeggen met maximum 5
personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar worden niet
meegerekend)
o of met maximum 10 andere personen zonder contact. Met hen respecteer je
de afstands- en hygiënerichtlijnen (dit is niet mogelijk voor squash).
Sporten in georganiseerd verband is toegelaten:

o
o
o
o

•

•

met contact
in een groep van max 50 personen
als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is
als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal
voor en na het sporten schoonmaakt
o als je de veiligheidsprotocollen volgt.
Sportwedstrijden kunnen opnieuw georganiseerd worden voor alle sporten. Er is
geen limiet op het aantal deelnemers tijdens deze wedstrijden. Het feit dat er geen
limiet is bepaald voor het aantal deelnemers aan een sportwedstrijd betekent echter
niet dat alle veiligheidsmaatregelen kunnen genegeerd worden.
Alle spelers moeten de reisadviezen van Buitenlandse Zaken opvolgen.

Regels omtrent het organiseren van competitiewedstrijden
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Carpoolen naar een ontmoeting wordt enkel toegestaan met mensen uit je sociale
bubbel, tenzij iedereen een mondmasker draagt.
Aankomstuur: kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten aan.
Elke speler heeft bij het betreden van de club een mondmasker aan en doet dit
alleen af voor het spelen van een wedstrijd of bij de opwarming op het court.
Elke club stelt een CoronaSafe-verantwoordelijke aan die zorgt voor het ontvangen
van de ploegen.
Registratie is verplicht van het eventuele aanwezige publiek en deelnemers.
De club zorgt ervoor dat er desinfecterende gel aanwezig is ter bescherming van onze
squashers.
Bij aankomst in de club zal er een plaats toegewezen worden per ploeg. De thuis- en
de uitploeg zullen gezien worden als 2 bubbels en krijgen een aparte plaats
toegewezen.
We raden publiek zoveel mogelijk af. De Vlaamse sportsector adviseert om geen
risico’s te nemen en de sportactiviteiten en -wedstrijden te laten plaatsvinden zonder
publiek om de verspreiding van het virus verder in te dijken. Enkel noodzakelijke
begeleiders voor jeugd achten wij verantwoord om aanwezig te zijn en dit volgens
een ratio van 1 begeleider per te begeleiden persoon. Algemeen geldt dat je
maximum 200 toeschouwers binnen mag toelaten, maar niet al onze clubs kunnen
op een veilige manier 200 toeschouwers ontvangen. De club is zelf verantwoordelijk
om dit op een veilige manier te laten verlopen.
Plaats losse stoelen achter het court op minstens 1.5m van elkaar voor de spelers.
Indien er een eventueel staand publiek aanwezig is, markeer de staanplaatsen dan
duidelijk met spots op de grond, met voldoende afstand er tussen.
De CoronaSafe-verantwoordelijke van de thuisploeg treedt sensibiliserend op naar
eventuele toeschouwers en deelnemers met betrekking tot het dragen van een
mondmasker en het houden van 1.5m afstand.
De CoronaSafe-verantwoordelijke zorgt voor een goede opvolging van de coronamaatregelen.
Bij het betreden van het court mag het mondmasker af. Bij het verlaten van het court
moet het weer op.
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Vermijd alle onnodige aanrakingen van je lichaam met de muren en de achterwand.
De club plaatst desinfecterend product en keukenrol of andere papieren doeken aan
de courts voor de reiniging van de deuren.
De deur van het squashcourt moet gedesinfecteerd worden na iedere wedstrijd.
De spelers wassen hun handen voor en na de wedstrijd.
De clipboards die gebruikt worden voor de scoresheets worden ontsmet na de
wedstrijd.
We adviseren om de kleedkamers gesloten te houden als ze niet echt noodzakelijk
zijn. Gebruik de kleedkamers enkel voor het omkleden. De club bepaalt een
maximum capaciteit van de kleedkamer ifv het garanderen van onderlinge afstand.
De club stelt een duidelijk reinigingsschema op met frequente
schoonmaakmomenten.
De club zorgt ervoor dat er wasgel voor de handen aanwezig is in de toiletten, alsook
papieren doeken voor het drogen van de handen.
Het gebruikelijke socializen met de tegenpartij na de ontmoeting bij een drankje en
een hapje kan momenteel niet gezien de federale maatregelen omtrent social
distancing en de persoonlijke bubbels naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen
nageleefd worden.
Vermijd het delen van drankflessen of handdoeken en het geven van highfives.
Zieke speler:
o Als een speler positief test op Covid-19, kan de ontmoeting niet doorgaan en
moeten alle spelers die in contact geweest zijn met deze speler, conform de
huidig geldende richtlijnen, een test laten afnemen en moeten in
quarantaine. Hier denken we aan de ploegmaten en de rechtstreekse
tegenstander. Bij een vermoedelijke COVID-19 besmetting kan de speler niet
deelnemen zolang hij/zij niet getest is en de uitslag negatief is. De besmette
speler moet alle richtlijnen van de contacttracing opvolgen alsook de
richtlijnen van de behandelende geneesheer. Aan Squash Vlaanderen worden
de quarantaine-attesten bezorgd. De wedstrijden worden dan uitgesteld.
o Bij een zieke (niet Covid-19 infectie) zal de competitie gewoon doorgaan
zonder de zieke.
o Alleen COVID-19 kan leiden tot een schrapping van een ontmoeting.
De algemene regels ivm hygiëne en social distancing blijven van kracht.

Regels omtrent het organiseren van tornooien
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Carpoolen naar een ontmoeting wordt enkel toegestaan met mensen uit je sociale
bubbel, tenzij iedereen een mondmasker draagt.
Aankomstuur: kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten aan.
De organiserende club stelt een CoronaSafe-verantwoordelijke aan.
De CoronaSafe-verantwoordelijke treedt sensibiliserend op naar eventuele
toeschouwers en deelnemers met betrekking tot het dragen van een mondmasker en
het houden van 1.5m afstand.
De CoronaSafe-verantwoordelijke zorgt voor een goede opvolging van de coronamaatregelen.
Er is geen limiet op het aantal deelnemers.
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Registratie is verplicht van het eventuele aanwezige publiek en deelnemers.
Matchen worden steeds op 45min gepland. Dit geeft tijd voor extra taken zoals het
desinfecteren van de deur.
Er mag nooit op meer courts gepland worden dan voorzien in de club.
Tabellen en dagplanning moeten niet uitgehangen worden. De wedstrijdleiding
publiceert na elke wedstrijd en zo kunnen spelers alles online volgen.
Hou aan de wedstrijdtafel steeds 1,5m afstand van de wedstrijdleiding en van andere
spelers.
Draag steeds een mondmasker aan de wedstrijdtafel en plaats een plexiglas.
De club creëert looplijnen voor de spelers van en naar de wedstrijdtafel zodat de
nodige afstand kan gegarandeerd worden tussen de spelers en de wedstrijdleiding.
Betalen van inschrijvingsgeld gebeurt indien mogelijk cashless!
We raden publiek zoveel mogelijk af. De Vlaamse sportsector adviseert om geen
risico’s te nemen en de sportactiviteiten en -wedstrijden te laten plaatsvinden zonder
publiek om de verspreiding van het virus verder in te dijken. Enkel noodzakelijke
begeleiders voor jeugd achten wij verantwoord om aanwezig te zijn en dit volgens
een ratio van 1 begeleider per te begeleiden persoon. Algemeen geldt dat je
maximum 200 toeschouwers binnen mag toelaten, maar niet al onze clubs kunnen
op een veilige manier 200 toeschouwers ontvangen. De club is zelf verantwoordelijk
om dit op een veilige manier te laten verlopen.
Plaats losse stoelen achter het court op minstens 1.5m van elkaar voor de spelers.
Indien er een eventueel staand publiek aanwezig is, markeer de staanplaatsen dan
duidelijk met spots op de grond, met voldoende afstand er tussen.
Bij het betreden van het court mag het mondmasker af. Bij het verlaten van het court
moet het weer op.
Vermijd alle onnodige aanrakingen van je lichaam met de muren en de achterwand.
De club plaatst desinfecterend product en keukenrol of andere papieren doeken aan
de courts voor de reiniging van de deuren.
De deur van het squashcourt moet gedesinfecteerd worden na iedere wedstrijd.
De spelers wassen hun handen voor en na de wedstrijd.
De clipboards die gebruikt worden voor de scoresheets worden ontsmet na de
wedstrijd.
Vermijd het delen van drankflessen of handdoeken en het geven van highfives.
We adviseren om de kleedkamers gesloten te houden als ze niet echt noodzakelijk
zijn. Gebruik de kleedkamers enkel voor het omkleden. De club bepaalt een
maximum capaciteit van de kleedkamer ifv het garanderen van onderlinge afstand.
De club stelt een duidelijk reinigingsschema op met frequente
schoonmaakmomenten.
De club zorgt ervoor dat er wasgel voor de handen aanwezig is in de toiletten, alsook
papieren doeken voor het drogen van de handen.
We raden aan om geen receptie of prijsuitreiking te organiseren.
De algemene regels ivm hygiëne en social distancing blijven van kracht.

Houd er rekening mee dat lokale overheden strengere restricties kunnen opleggen.
Afwijken van deze richtlijnen, is op eigen verantwoordelijkheid van de club.
Controles vanuit de overheid zijn steeds mogelijk.

