Sint-Lambrechts-Woluwe, 15 mei 2020

Mevrouw,
Mijnheer,
Beste sportclubverantwoordelijken,
na de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad op woensdag 13 mei 2020 heb
ik, net als u, nota genomen van de maatregelen die zijn aangekondigd voor de
sportsector en ben ik verheugd met deze nieuwe fase van geleidelijke afbouw van de
‘lockdown’.
Vanaf 18 mei 2020 kunnen bijgevolg regelmatige buitensporttraining en -lessen
hernomen worden. Deze kunnen alleen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal
20 deelnemers (volwassenen of kinderen; er wordt niet gespecificeerd dat het altijd
dezelfde deelnemers moeten zijn). Deze activiteiten moeten worden georganiseerd
onder toezicht van een sportclub en begeleid door een coach.
Het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-LambrechtsWoluwe heeft besloten om vanaf maandag 18 mei 2020 in het Fallonstadion de
gedeeltelijke hervatting van bepaalde buitensporttrainingen en -cursussen toe te
staan. Deze beslissing kan op elk moment worden beoordeeld en kan worden
gewijzigd of geannuleerd.
Dit is een nauw omschreven praktijk die strikt onder toezicht gebeurt en dient
uitgevoerd in volledige overeenstemming met de gezondheidsrichtlijnen van de
Nationale Veiligheidsraad om mogelijke terugval te voorkomen.
Het is ieders verantwoordelijkheid om voor elkaars gezondheid te zorgen.
Ik vestig ook uw aandacht op het feit dat de sportclub de volledige
verantwoordelijkheid draagt voor het gedeeltelijk hervatten van een deel van haar
sportactiviteit.
In dit verband wil ik met deze handleiding onder uw aandacht brengen:
1. de algemene aanbevelingen die actueel blijven;
2. de te volgen maatregelen in het Fallonstadion;
3. de aanbevelingen ten behoeve van alle verantwoordelijken van sportverenigingen.
Ik reken op het verantwoordelijkheidsgevoel van alle betrokken sporters en
begeleiders en op de burgerzin van elk zodat de hervatting van deze sportactiviteiten
zo soepel mogelijk verloopt.

Van harte,
Eric Bott
Schepen

Handleiding betreffende de gedeeltelijke hervatting van bepaalde
buitensporttrainingen en -cursussen in het Fallonstadion
1. ALGEMENE AANBEVELINGEN DIE TOEPASSELIJK BLIJVEN
 Het voorzorgsbeginsel blijft de prioriteit: afschermingsmaatregelen moeten
worden geëerbiedigd, namelijk:
1. Vermindering van contacten tussen individuen
2. Het handhaven van een fysieke veiligheidsafstand van 1,50 m tussen individuen
3. Regelmatige handhygiëne (water en zeep of hydro-alcoholische gel)
4. Het dragen van een mondmasker wordt aanbevolen
 Wat betreft andere fysieke buitenactiviteiten (activiteiten die niet onder toezicht
staan van een club), is het altijd toegestaan om ze te oefenen met maximaal 2
personen (steeds dezelfde), behalve degenen die onder hetzelfde dak wonen. Dit
blijft de regel.
 Kleedkamers en kantines blijven gesloten blijven en het uitwisselen van materieel
is verboden.
 Bij klachten: blijf thuis, neem contact op met uw arts, beoefen geen buitensport of
ga niet trainen.
2. TE EERBIEDIGEN MAATREGELEN IN HET FALLONSTADION
Deze maatregelen moeten nauwgezet worden nageleefd en kunnen niet worden
aangepast door de sportclubs.
2.1 TOESTEMMING TOT HERVATTING EN TOEGANG TOT HET FALLONSTADION
 Tot op heden hebben enkel de volgende sportclubs toestemming om trainings/sportlessen gedeeltelijk te hervatten in het Fallon-stadion: Royal White Star Athletic
Club, Elite-team van FC Fémina White Star Woluwe (veld 2), Rasante Hockey Club
WSL (veld 3 en 4), tennisschool van Wolu Tennis Academy Club (gemeentelijke
tennisbanen) en Brussels Kangaroos (veld 6).
 De toegang tot het Fallonstadion kan enkel mits het volgen van een specifiek
persoonsomloopplan.
 De richting bij binnenkomst en vertrek naar buiten moet nauwgezet worden
geëerbiedigd.
 De tijd doorgebracht in sportfaciliteiten en hun omgeving wordt beperkt tot het strikt
noodzakelijke.
 In geen geval mogen er activiteiten doorgaan na 22.00 uur van maandag tot en
met vrijdag en na 19.00 uur in het weekend en op feestdagen.

 Voor de Royal White Star AC
Toegang tot de atletiekbaan gebeurt uitsluitend via toegangspoort nr. 2 (onderaan de
trap van de Rotonde).
Ingang en uitgang worden verschillend georganiseerd (nadar-barrières, tape en
markeringen op de grond en op toegangspoort nr. 2). De club zorgt voor een steward
aan de ingang.
De toegang tot de toiletten (blok A) vindt plaats via de gele toegangspoort tegenover
het genoemde blok. De club zorgt voor een begeleider om de poort te openen en te
sluiten.
De toegang tot het voetbalveld is ten strengste verboden.
Verzoeken tot wijziging van de planning worden gericht aan het stadionsecretariaat.
 Voor de Rasante Hockey Club WSL
Toegang tot het stadion is uitsluitend via poort nr. 1 (hoofdingang, Struykbekenweg,
aan het rondpunt)
Het stadion binnenkomen en verlaten via aparte routes:
Het stadion binnenkomen en verlaten gebeurt via afzonderlijke routes
(nadarbarrières, tape en markeringen op de grond tussen toegangspoort nr. 1
en de speeltuin - Europa Gym)
Toegang tot de hockeyfaciliteiten (velden 3 en 4): via het interne wegennet dat
tussen velden 1 en 2 gaat en aansluit bij kleedkamercomplex B.
De uitgang van de hockeyfaciliteiten (velden nrs. 3 en 4): intern wegennet
langsheen de gemeentelijke werkplaats en de hal van Europagym.
De toiletten in blok B zijn toegankelijk. De coach of een afgevaardigde van de club
staat het gebruik ervan toe aan max. 1 persoon tegelijkertijd.
Verzoeken tot wijziging van de planning worden gericht aan het stadionsecretariaat.
 Voor FC Femina White Star Woluwe
Toegang tot het stadion is uitsluitend via poort nr. 1 (hoofdingang, Struykbekenweg,
aan het rondpunt)
Het binnenkomen en verlaten van het stadion gebeurt via afzonderlijke routes
(nadar-barrières, tape en markeringen op de grond tussen toegangspoort nr. 1 en de
speeltuin - Europa Gym)
Toegang tot voetbalveld nr. 2: via het interne wegennet dat loopt tussen velden nrs. 1
en 2 en de ingang bij Blok A.
De uitgang van voetbalveld 2: via de poort aan de zijkant van de gemeentelijke
werkplaats.

De toiletten in blok A zijn toegankelijk. De coach of een afgevaardigde van de club
staat het gebruik ervan toe door slechts 1 persoon tegelijkertijd.
Verzoeken om wijziging van de planning moeten worden gericht aan het
stadionsecretariaat.
 Voor de tennisschool van de Wolu Tennis Academy Club
Toegang tot en toegang tot de faciliteiten vindt uitsluitend plaats via de gemeentelijke
tennisparking (J.F. Debeckerlaan 54).
Ouders mogen de cursus niet bijwonen.
Ouders worden gevraagd om hun kind naar de ingang van de locatie te brengen, met
inachtneming van de afstandsmaatregelen bij de andere ouders (markeringen op de
grond zijn hiervoor aangebracht), en om ze aan het einde van de activiteit, altijd op te
halen onder dezelfde voorwaarden. Daartoe zal een opvangsysteem worden
opgezet, gecoördineerd en begeleid door een schoolfunctionaris.
Het dagelijkse schema zal tussen elke lesperiode een periode van 10 minuten
inlassen om te voorkomen dat toekomende sporters hun voorgangers ontmoeten.
De toiletten in het Rotonde-gebouw zijn toegankelijk. De leraar of een
schoolverantwoordelijke zorgt ervoor dat het gebruik ervan door slechts 1 persoon
tegelijkertijd wordt toegestaan.
Verzoeken tot wijziging van de planning worden gericht aan het stadionsecretariaat.
 Voor de ‘Brussels Kangaroos’
Toegang tot het honkbal/softbalveld (veld nr. 6) gebeurt uitsluitend via Dumontlaan
(nr. 40 - ingang naast IRAHM).
Toegang tot het veld: via de deur tegenover de toegangsweg die langs het IRAHM
loopt.
De uitgang van het veld is via de deur aan de rechterkant van hetzelfde pad
(tegenover de ingang van het minivoetbalveld van "La Campagne").
De toiletten van de kamer gelegen op "La Campagne" zullen toegankelijk zijn. De
coach of een afgevaardigde van de club staat het gebruik ervan toe door slechts 1
persoon tegelijkertijd.
Verzoeken tot wijziging van de planning worden gericht aan het stadionsecretariaat.
 Sporters moeten aan het einde van hun training de sportfaciliteiten verlaten. Het is
ten strengste verboden om gezamenlijk te eten of te drinken en om na de training als
groep aan de rand van het veld te vergaderen.

 De trainingen vinden plaats zonder toeschouwers of ouders / begeleiders rondom
of op de sportterreinen.
2.2 LOCKER ROOMS - BARS – CLUBHOUSE
 Zoals eerder aangegeven blijven de kleedkamers, verfrissingen en clubhuizen
gesloten en niet toegankelijk voor sporters en anderen.
2.3 HYGIËNE - TOEGANG EN GEBRUIK VAN TOILETTEN
 Het gebruikelijke dagelijkse onderhoud van terreinen en infrastructuur wordt
gehandhaafd en bovendien worden alle deurklinken gereinigd.
 De toiletten zijn toegankelijk en worden meerdere keren per dag schoongemaakt.
Toegang tot de toiletten gebeurt volgens de regels van fysieke afstand en volgens de
specifieke indicaties hierboven gegeven (paragraaf 2.1).
 Royal White Star AC-atleten en FC Fémina White Star-spelers gebruiken alleen de
toiletten in blok A.
 Spelers van de Rasante Hockey Club WSL gebruiken uitsluitend de toiletten in
blok B.
 Studenten van de tennisschool van de Wolu Tennis Academy Club gebruiken
enkel de toiletten in het gebouw Rotonde.
2.4 NIET-NALEVING VAN MAATREGELEN
Het administratief en technisch personeel van het Fallonstadion zorgt ervoor dat de
verplichte instructies door alle externe gebruikers worden opgevolgd.
In het geval van niet-naleving hebben zij de verplichting om de politie van de zone
Montgomery ervan op de hoogte te stellen, die naargelang het geval kan worden
opgeroepen om tussenbeide te komen.
Nog steeds bij het niet naleven van de verplichte instructies kan de betrokken sporter
en/of zijn club het recht van activiteit verliezen tot nader besluit van de gemeente.

3. AANBEVELINGEN TER ATTENTIE VAN ALLE SPORTCLUBBEGELEIDERS.
Om een zo nauwgezet mogelijk respect te verzekeren, worden
clubverantwoordelijken en -coaches uitgenodigd om de principes van
voorzorgsmaatregelen - voor wat betreft besmetting en afschermingsmaatregelen regelmatig in herinnering te brengen aan de sporters onder hun hoede.
1. Vermindering van contacten tussen individuen
 Er wordt nochtans gesuggereerd dat een "ouder-opvoeder" kan worden
geïdentificeerd en gemachtigd om de coach bij te staan om hem te helpen bij het
voldoen aan de afschermingsmaatregelen tijdens de training of indien nodig om hulp
in te roepen.

 Er wordt gesuggereerd dat slechts één ouder/verzorger komt aanrijden en z’n/haar
kind ophaalt voor training.
Trainingsschema's moeten worden aangepast. Er moet voldoende tijd zijn (minimaal
10 minuten) tussen elke trainingssessie zodat spelers het veld kunnen verlaten
voordat een nieuwe groep het sportgebied betreedt.
2. Handhaven van een fysieke veiligheidsafstand
Sportbeoefening versterkt het ademhalingsvermogen en dientengevolge de
uitdrijving van microdruppeltjes die een belangrijke vector van Covid 19 kunnen zijn.
Afhankelijk van de sportdiscipline en de intensiteit van de geproduceerde fysieke
inspanning, kan deze veel meer dan 1 meter bedragen.
De microdruppeltjes dragen het virus mee van de besmette sporter die zelf onwetend
is. Als hij drager is en zelfs als hij geen symptomen heeft, riskeert hij zijn
trainingspartners te besmetten.
Om deze redenen wordt managers en coaches gevraagd om:
 Zorg ervoor dat tijdens de training een grotere fysieke afstand wordt
gerespecteerd, namelijk minimaal 5 meter tussen twee sporters op het veld/de baan.
 Zorg ervoor dat u de trainingssessies aanpast om oefeningen te in te lassen
waarmee sporters deze afstand kunnen respecteren.
3. Hygiëne
 Het wordt aanbevolen dat elke gebruiker (sporter, trainer, ouder) wordt uitgerust
met hydro-alcoholische gel, om regelmatig de handen vaak te desinfecteren.
 De technische, educatieve en sportieve uitrusting (met uitzondering van de
uitrusting van de atleet) die nodig is voor trainingen mag alleen worden aangeraakt
door de coach.
 Sporters worden aangeraden om hun handen te desinfecteren met een hydroalcoholische gel bij de toegang van het veld aan het begin van de trainingssessie en
nadien bij de uitgang ervan.
 Persoonlijke bezittingen (rugzak, flesjes, ...) worden aan de rand van het
sportterrein achtergelaten, indien mogelijk op een afstand van 5 m van elkaar.
4. Het dragen van het aanbevolen masker
Het permanent dragen van het masker wordt sterk aanbevolen voor coaches en
ouders die hun kind/adolescent komen ophalen en voor sportievelingen die het
stadion binnenkomen en verlaten.

