
 
RHINOS RUGBY OUDENAARDE 

Heropstart trainingen 
                               Vrijdag  22 mei 2020

 

Beste clublid, beste ouders  

 

Eerst en vooral willen we al onze leden bedanken voor hun enthousiasme en betrokkenheid. Dat hebben 

we de voorbije dagen wel gemerkt aan de vele vragen rond het heropstarten van de sportactiviteiten. In 

het bijzonder de begeleiders die al deze activiteiten in goede banen zullen leiden! Helden!  

 

De activiteiten organiseren we in contactbubbels van maximaal 20 personen, begeleiders inbegrepen. 

Contact tussen bubbels moet vermeden worden. Daarom krijgt elke bubbel één specifiek moment per 

week om te kunnen trainen.  

 

We starten gefaseerd op. Jeugdploegen trappen af op woensdag 27 mei. De volwassenen volgen 

enkele dagen later op maandag 1 juni. We houden dit bijzonder regime aan tot minstens eind juni. Het 

belangrijkste is en blijft dat iedereen mee mag doen, als dat veilig kan. Toch moeten de 

deelnamevoorwaarden en hygiënevoorschriften strikt opgevolgd worden. Het is de 

verantwoordelijkheid van de deelnemer en/of zijn ouders, en van de begeleiders om deze voorwaarden 

na te komen.  

 

Hoewel de Nationale Veiligheidsraad daar niets over zegt, raadt Rugby Vlaanderen aan om nog niet te 

starten met kinderen jonger dan 12 jaar. Rugby Vlaanderen schat in dat het afstand houden voor hen 

moeilijker haalbaar is. Toch geloven wij als club dat zij veel nood hebben aan sport, beweging en 

vrienden zien. De begeleiders passen hun activiteiten aan zodat het anderhalve meter afstand houden 

maximaal mogelijk gemaakt wordt. Wanneer we samen de hygiënevoorschriften strikt toepassen, 

houden we het risico op besmetting zo laag mogelijk.  
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Tijdens de activiteiten zullen hygiënevoorschriften visueel zichtbaar zijn. De hygiëneverantwoordelijke, 

die op dat moment aanwezig is, zal een extra oogje in het zeil houden op het naleven van de 

voorschriften. Toch willen we benadrukken dat het ieders verantwoordelijkheid is om de voorschriften 

zelf na te leven én elkaar er ook op te wijzen.  

 

 

Wees eerlijk en red levens!  

 

 
Deelnamevoorwaarden  

Spelers meten thuis hun koorts op de dag van de training, deze mag niet hoger zijn dan 38 graden. 
Trainen is niet toegestaan voor personen die de voorbije 14 dagen symptomen hebben gehad zoals 
hoest, keelpijn of koorts of als ze de voorbije 14 dagen in contact zijn gekomen met iemand die 
symptomen toont of positief is getest op het coronavirus.  
 

 

● Alle activiteiten gaan door op het kunstgrasveld achter de stedelijke sporthal.  

● Wil je deelnemen? Dan is inschrijving verplicht! Deze inschrijving loopt volledig via Twizzit. 

Ken je Twizzit nog niet, neem dan contact op met de teamverantwoordelijke van jouw team. 

● Je schrijft in voor maximaal 1 contactbubbel die overeenkomt met jouw leeftijdsgroep.  

● Elke contactbubbel bestaat uit maximaal 20 personen, begeleiders inbegrepen.  

● Eens je ingeschreven bent in een contactbubbel, kan je niet meer veranderen naar een 

andere.  

● Om jouw inschrijving compleet te maken moet je:  

○ Je akkoord verklaren met de deelnamevoorwaarden en de hygiënevoorschriften.  

De checklists maken hier deel van uit en moet je ook lezen en goedkeuren.  

○ Een toelating van de huisarts opladen in Twizzit als je behoort tot een risicogroep.  

● Wie de deelnamevoorwaarden of de hygiënevoorschriften niet naleeft zal niet langer 

toegelaten worden op de training.  

● We voorzien de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen voor mensen met specifieke 

ondersteuningsnoden.  

● Wie niet kan deelnemen aan de activiteiten omdat hij tot een risicogroep behoort of omdat 

hij ziek is, kan dit aanduiden op het inschrijvingsformulier. We gaan dan op zoek naar kansen 

om jou betrokken te houden.  

● Wil je in gesprek gaan over de maatregelen, redelijke aanpassingen of alternatieve 

participatiekansen? Neem dan contact op met:  

○ Topwerking: lieven.vandeweghe@rugby-oudenaarde.be  

○ Jeugdwerking: karel.vandenbroucke@rugby-oudenaarde.be 
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Trainingsschema 
 

  Agenda  Hygiëne-verantwoordelijke  Begeleider 1  Begeleider 2  

Vlw 1  Maandag 20u00 - 21u00  Geert V./Davide B  Joke    

Vlw 2  Woensdag 20u00 - 21u00  Geert V./Davide B  Jake  Benito  

Vlw 3  Vrijdag 20u00 - 21u00  Geert V./Davide B  Sander    

U18  Vrijdag 18u30-19u30  Davide Bolognesi  Robbrecht  Luc  

U16  Maandag 18u30-19u30  Pascal Marchand  Jake  Arno  

U14  Woensdag 18u30-19u30  Nele De Scheemaecker  

Karen Vandermeulen  

Karel DP  Tor  

U12  Maandag 17u-18u  Jorgen De Schuyter  Karel VDB  Jens  

U10  Woensdag 17u-18u  Veerle Van Huffel  Ward  Gilles  

U08  Vrijdag 17u-18u  Evelien Van Luchene  Lien  Jelien  

U06  Zaterdag 10u-11u  Jana Dupont  Jana  Britt  
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Hygiënevoorschriften  

Tijdens de activiteiten is er een hygiëneverantwoordelijke aanwezig die mee zal ondersteunen bij het 
naleven van de voorschriften. Toch blijft het ieders verantwoordelijkheid om deze na te leven en 
anderen erop attent te maken.  

 
● Persoonlijke hygiëne  

○ Handen wassen is verplicht met alcohol 70% of gewone handzeep. Gebruik de 

voorgestelde techniek.  

■ Voor en na de training  

■ Na een toiletbezoek  

○ Toiletbezoek kan heel uitzonderlijk. Ga best thuis naar het toilet voor je naar de 

training komt.  

○ Niezen of hoesten doe je in je elleboogplooi.  

○ Iedere sporter heeft zijn eigen drinkbus mee met naam op.  

○ Vermijd het aanraken van oppervlakken zoals deurklinken.  

○ Gooi papieren zakdoekjes, handschoenen en mondmaskers in de daarvoor 

bestemde vuilbak.  

○ De hygiëneverantwoordelijke draagt altijd een mondmasker.  

 

● Materiaal en infrastructuur  

○ Elke contactbubbel heeft zijn eigen materiaalzak, er worden geen materialen 

uitgewisseld tussen contactbubbels.  

○ Voor én na de training worden de gebruikte materialen gedesinfecteerd met 

alchohol 70% of zeep en water.  

○ Gebruikt materiaal wordt onmiddellijk na de het reinigen weggeborgen.  

○ Enkel de toiletten zijn open, alle andere binnenruimtes zijn gesloten en verboden 

toegang. 

○ Deuren en hekkens die moeten openstaan, worden opengezet door de 

hygiëneverantwoordelijke.  

○ Contactoppervlakken zoals deurklinken, lichtknoppen, toilet worden aan het begin 

en aan het einde van de dag gereinigd door de hygiëneverantwoordelijke.  

 

● Social distancing  

○ Er kunnen geen ouders mee rond het veld staan. Zij zetten hun kind af aan de ingang 

van het kunstgrasveld en moeten weer vertrekken of wachten in de auto.  

○ Er is een circulatieplan met bewegwijzering aangebracht op de activiteit locatie.  
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○ De activiteit wordt zo georganiseerd dat de afstand van 1,5 m maximaal kan 

gerespecteerd worden. Dus ook geen huddles, kring van spelers dicht tegen elkaar, 

tijdens de activiteit.  

○ Je komt ten vroegste 10’ voor de start van de activiteit aan en vertrekt ten laatste 

10’ na afloop.  

 

● Ziek worden tijdens activiteit  

○ Wanneer iemand ziek wordt tijdens de activiteit moet die onmiddellijk een 

mondmasker aandoen dat voorzien wordt door de hygiëneverantwoordelijke.  

○ Hij moet de training meteen verlaten en kan wachten bij de 

hygiëneverantwoordelijke zodat de ouders hem/haar kunnen ophalen.  

○ Van de ouders wordt verwacht dat zij het ophalen zo snel mogelijk organiseren.  

 

● Verantwoord sporten  

○ Spelers hebben een hele tijd niet kunnen trainen, daarom adviseren wij hiermee 

rekening te houden in de trainingen. Houd de intensiteit van de trainingen op 

maximaal 70% en leg de nadruk op bewegen en spelen van spelletjes  

○ Er is EHBO-materiaal aanwezig en de AED is toegankelijk.  

○ Bij een verzorging moeten de verzorger én de gekwetste allebei een mondmasker 

dragen. Uitzondering hierop is als er sprake is van sterk bemoeilijkte ademhaling.  
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Checklist Spelers 
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Checklist Ouders/verzorgers 
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Checklist Trainers 
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Verplicht in te vullen documenten 

 

Voor Spelers: 

https://app.twizzit.com/v2/public/form/2b27d7256348f3b40a781f666647441d 

Voor Trainers: 

https://app.twizzit.com/v2/public/form/071b29348a402f0ad951189c3531b892 

Voor hygiëneverantwoordelijke:   

https://app.twizzit.com/v2/public/form/fe3dd8274610643638c402c4daec19be 
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