
 
 

 
 

  

 

REGELS VOOR TRAINERS EN LESVOLGERS 

Op 13/05 heeft de nationale veiligheidsraad enkele verdere versoepelingen aangekondigd, waaronder ook de aankondiging dat 
outdoor trainingen tot maximum 20 personen, onder toezicht van een trainer, mits naleving van social distancing 
maatregelen, vanaf 18 mei toegelaten zal zijn. Het ministerieel besluit luidt als volgt: 
"Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het 
bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een 
trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon zijn vanaf 18 
mei opnieuw toegestaan." 
De klankbordgroep van Sport Vlaanderen en Sport Vlaanderen, geeft nog volgende verdere specificering m.b.t. dit besluit: 

• Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum 

aantal van 20 personen. Dit hoeven niet steeds dezelfde 20 personen te zijn. 

• Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd. Om de 
afstandsregels beter te kunnen respecteren en overbevolking van de beschikbare ruimte te vermijden, adviseren we 
om er op toe te zien dat de beschikbare sportinfrastructuur minstens 30 m² per deelnemer kan waarborgen. 

RICHTLIJNEN VOOR TRAINER  

✓ Je hebt een voorbeeldfunctie als trainer dus zorg dat je heel goed op de hoogte bent van de Play Safe 

& Go richtlijnen.  

o Zorg ervoor dat deze ten allen tijde correct nageleefd worden. 

o Was je handen voor, tijdens en na de training. 

✓ Bereid je (aangepaste) training heel goed voor.  

o Zorg er bij de lesopbouw voor dat alle oefeningen mogelijk zijn met social distancing. Houd 

1,5 meter afstand met alle lesvolgers.  

o Voorzie minimum 30 m² per speler op het terrein.  

✓ Gebruik het minimum aan didactisch materiaal (ballenmand en markeringen) en zet alles indien 

mogelijk op voorhand klaar op het terrein.  

✓ Lessen kunnen gegeven worden aan max. 20 personen (inclusief trainer). Dit moeten niet steeds 

dezelfde 20 personen zijn.  

✓ Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen/padelkooien!  

✓ Als trainer ben je de enige persoon die de ballen of het didactisch materiaal met de hand mag 

aanraken.  

o Uitzondering: Kidstennislessen wit-blauw-rood (op voorwaarde dat de hygiënische maatregels 

vaker toegepast worden en het materiaal na de training gedesinfecteerd wordt.) 

✓ Stop de les tijdig zodat er ruimte is voor opruim en het desinfecteren van het sleepnet. 

✓ Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van het materiaal  

(bv. desinfecteer het handvat van het sleepnet). 

 AFSPRAKEN MET JE LESVOLGERS 

 

✓ Je lesvolgers zijn enkel welkom op de club vlak voor de les en moeten onmiddellijk na de les opnieuw 

naar huis.  

✓ Start de les met de nodige afspraken: 

o Check of je lesvolgers op de hoogte zijn van de algemene hygiënische maatregelen en Play 

Safe & Go-richtlijnen die gelden voor het recreatief spelen (zie boven). 

o Iedereen blijft steeds op minstens 1,5 meter afstand van elkaar. 

o Lesvolgers mogen geen ballen of didactisch materiaal met de hand aanraken. Ballen kunnen 

met het racket of de voeten naar een zone gerold worden zodat de trainer de ballen daar 

kan oprapen. 

• Opgelet: in deze opstartfase kan de opslag niet getraind worden met trainersballen.  

o De nieuwe spelers mogen het terrein pas betreden als de vorige spelers het terrein verlaten 

hebben. 

✓ Toeschouwers, begeleiders of ouders zijn niet toegelaten op de club tijdens de training.  


