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Belangrijke opmerking:
Deze gids kan worden gebruikt als draaiboek voor het organiseren van een wedstrijd. Deze zal regelmatig
worden aangepast aan de nieuwe richtlijnen die worden gegeven door de nationale veiligheidsraad. Wij
baseren ons voornamelijk op de protocollen die te vinden zijn op Sport.Vlaanderen
(https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/).
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1 Algemene regels
Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social distancing weg en hoeven deelnemers aan
competitiewedstrijden en sportevenementen dus geen afstand te houden tijdens het beoefenen van de
sportactiviteit.
Officieel is er geen limiet op het aantal deelnemers tijdens deze wedstrijden. Bovendien mogen er in deze fase
ook maximaal 200 toeschouwers aanwezig zijn. De toeschouwers mogen zittend of staand zijn. Het feit dat er
geen limiet is bepaald voor het aantal deelnemers aan een sportwedstrijd betekent echter niet dat alle
veiligheidsmaatregelen kunnen genegeerd worden.
•
•
•
•
•
•
•

De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel:
Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
Bij symptomen (grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop, ongewone
vermoeidheid…) blijf je thuis, testing is aangewezen.

De organisatie neemt steeds contact op met het lokale gemeentebestuur om te informeren naar de richtlijnen
die zij opleggen voor het organiseren van sportwedstrijden op hun grondgebied.
Indien een wedstrijd meer dan 200 deelnemers of toeschouwers beoogt is het verplicht om het Covid Event
Risk Model (CERM) in te vullen en in te dienen bij het lokale gemeentebestuur. Echter wordt dit in sommige
gemeente verplicht ongeacht het aantal deelnemers of toeschouwers. Het CERM is via een handige online tool
gratis ter beschikking gesteld voor elke evenement- en wedstrijdorganisator. Deze tool is te vinden op
https://www.covideventriskmodel.be/
Het wordt aangeraden dat de organisatie één of meerdere toegewijde personen aanstelt die toezien op het
naleven van de maatregelen om de spreiding van corona te beperken.
Samenscholingen moeten ten allen tijden worden vermeden.
Het wordt afgeraden aan risicogroepen 1 om deel te nemen aan wedstrijden en evenementen.
De organisatie voorziet:
•
•
•
•
•
•

een basiskit met beschermingsmiddelen voor zijn medewerkers
infographics en sensibiliseringsboodschappen, als blijkt dat de door BFB voorziene signalisatie niet
voldoende is voor de specifieke locatie waar de wedstrijd plaats vindt.
handgel op strategische plaatsten (betreden en verlaten van de ringen, bij toiletten, bij eventuele
catering, …)
ontsmettingsmiddelen voor reiniging
crowd control: waar mogelijk de stroom van mensen als eenrichtingsverkeer maken
stewards die de deelnemers begeleiden bij het volgen van de geldende regels en toezien op het
naleven hiervan

BFB moet zorgen voor:
•
•
•

deelnemerslijsten t.b.v. contact tracing
beschermingsmiddelen voor juryleden
plexi voor secretariaat, dit kan elke wedstrijd opnieuw worden gebruikt

1

Risicogroepen zijn: mensen ouder dan 65 jaar; mensen met diabetes (type 2), in combinatie met obesitas
en/of problemen met hart, longen of nieren; mensen met problemen met hart, longen of nieren; mensen die
gevoelig zijn voor infecties
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infographics en sensibiliseringsboodschappen die elke wedstrijd kunnen hergebruikt worden voor de
ringen en secretariaat

Deelnemers zorgen voor:
•

mondmaskers en handschoenen

2 Gezond sporten
•

Uit het protocol van Sport Vlaanderen: “Organisatoren van (recreatieve) sportwedstrijden moeten er
zich in deze tijden van bewust zijn dat intensief en langdurig sporten de immuniteit gedurende
ongeveer 14 dagen kan verzwakken. Zolang er geen vaccin of medicijn is, blijft het aanbevolen om
matig te sporten, zowel qua duur als qua intensiteit.”

3 Camping
•
•
•

Kampeerders van deelnemende teams moeten binnen eigen bubbel blijven
Geen samenscholingen
Voldoende afstand voorzien tussen kampeerders

4 Parking
•

Waar mogelijk 1,5m

5 Wedstrijdsecretariaat
•
•
•
•

BFB voorziet plexi om de medewerkers af te schermen van het publiek en de deelnemers.
Deze medewerkers dragen handschoenen
Mondmaskers is niet verplicht als zij voldoende afstand kunnen houden
Ontsmettingsmiddel voor handen en oppervlakten is ten allen tijden beschikbaar voor de secretariaat
medewerkers en omroeper. Dit wordt voorzien door de organisatie.

6 Wedstrijd
6.1 Inschrijving
•
•

•

•

De standaard inschrijvingstermijn blijft behouden
Inschrijvingen gelimiteerd op 200 deelnemers, dit zou overeen moeten komen met 25 teams. Indien
het maximum aantal personen overschreden wordt, gaan we op volgende wijze een selectie maken:
o Verdeelsleutel volgens reglement: Bij een gelimiteerde wedstrijd worden de inschrijvingen
gerangschikt volgens inschrijvingsdatum. Indien een club met meerdere teams inschrijft,
wordt alleen het eerste opgegeven team in consideratie genomen. Als op de sluitingsdatum
nog niet alle plaatsen bezet zijn, worden volgens de inschrijvingsdatum van de
inschrijvingsformulieren het 2de team aanvaard. Zijn er dan nog vrije plaatsen, het 3de team
enz.
o Er wordt voorrang gegeven aan Belgische teams, met uitzondering voor teams die in 2019
voor minstens 50% van de wedstrijden hebben deelgenomen
o Mix-teams worden niet toegelaten.
Door de extra voorzieningen die getroffen moeten worden en de extra kosten voor de voorziening van
de beschermende middelen mag het inschrijvingsgeld opgetrokken worden tot 50€, waarvan 10€ voor
de organisatie en 5€ voor BFB
Het inschrijvingsgeld kan enkel nog via overschrijving worden betaald. De wedstrijdorganisatie zal een
rekeningnummer meedelen. De club dient de overschrijving te doen voor de aanvang van de
wedstrijd.
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De teamsamenstellingen kunnen gewijzigd worden tot klokslag 12:00u de dag voor de wedstrijd. Enkel
en alleen in uitzonderlijke nood (bv. blessure van de hond) kan dit nog worden gewijzigd de dag van de
wedstrijd, op het wedstrijdsecretariaat.
Geen samenscholing aan secretariaat toegelaten
Geen TV of pc voor resultaten, enkel te raadplegen via internet (http://live.flyball.be)
Bij inschrijving gaan deelnemers akkoord met de coronagids.
Deelnemers (bv. coach, ballader, ballenraper) of aanwezigen (bv. partners) die niet automatisch met
de teaminschrijving worden opgegeven moeten via een aparte mail naar info@flyball.be worden
bekend gemaakt (contact tracing!). Deze data wordt bijgehouden conform de GDPR en zal na 14
dagen worden verwijderd uit de archieven. Volgens de veiligheidsraad van 23/7/20 volstaan volgende
gegevens: Naam + voornaam en emailadres of telefoonnummer
Wij vragen om enkel geleiders, coaches en andere voor het team noodzakelijke mensen mee naar de
wedstrijd te brengen om zo niet te snel boven de grens van 200 aanwezigen te komen. Wij begrijpen
dat deelnemers graag partners en kinderen meebrengen maar deze moeten wij bij de aanwezigen
tellen en zouden er dus voor kunnen zorgen dat er deelnemers of teams niet kunnen deelnemen.

6.2 Meting van de honden
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De scheidsrechter die de honden meet draagt handschoenen en een mondmasker. Er mag ook met
meerder scheidsrechters gemeten worden indien de beschikbare ruimte dit toelaat.
Er mag slechts 1 persoon per hond naar de metingen komen
Vrijstellingen van vorig seizoen worden opnieuw gebruikt, weliswaar worden deze hoogtes bijgesteld
met -2,5cm. Nieuwe metingen gebeuren met ULNA.
Het meettoestel (ULNA-meter) wordt na elke meting met een reinigingsdoekje gereinigd. De chiplezer
wordt voor elke ander hond in nieuw plastic zakje gestoken. Deze plastic zakjes worden niet in de
vuilbak gegooid maar worden de wedstrijd nadien opnieuw gebruikt. BFB zal deze reinigingsdoekjes
en plastic zakjes voorzien.
De wachtende personen in de rij letten op de social distancing
Er zal een langere tijdspanne worden voorzien dan normaal (planning door BFB op te maken)
Honden die gemeten moeten worden zullen bij inschrijving aangemeld worden zodat BFB timing kan
opstellen
Het aantal te meten honden zullen worden beperkt tot maximaal 1 hond per team op zondag, maar
onbeperkt op zaterdag.
Indien mogelijk meting op zaterdag te voorzien.
De laptop die bij de metingen wordt gebruikt dient enkel op het einde van de metingen te worden
gereinigd.

6.3 Briefing
•

Om samenscholing te vermijden zal er geen briefing meer aan het wedstrijdsecretariaat worden
gehouden. De briefing zal worden omgeroepen via de geluidsinstallatie.

6.4 De ringen
•
•
•

De ringen zijn minimaal 45m lang en 12m breed. (= 540m²)
De coach moet op minimaal 1,5m achter de lijnrechter kunnen staan
Rond de ringen moet 1-richtingsverkeer worden voorzien (= crowd control). Voorzie daarom
voldoende ruimte rondom de ringen. Onder voldoende denken wij aan 2,5m aan de buitenkanten en
5m tussen de 2 ringen.

6.5 Wedstrijdverloop
•
•
•

In de protocollen wordt afgeraden om te roepen en te juichen, doch niet verboden.
De teams zullen de ring betreden langs de kant van de boxen, als de vorige teams de ring hebben
verlaten
De teams zullen de ring verlaten langs de uitloopzone.
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Enkel de lijn- en scheidsrechter mogen de ring langs de zijkant (start-finishlijn) betreden.
In de ring worden enkel toegestaan: de geleiders van de 4 honden die lopen, de ballader, een
ballenraper en een coach. Iedereen dient de nodige afstand te bewaren van de juryleden. De coach
die achter de lijnrechter staat draagt een mondmasker.
Er zal een dubbele Round Robin (geen Speed Trial) per divisie worden gelopen zodat we in blokken
kunnen blijven werken. Dit maakt alles makkelijker.
Tussen de blokken is er een pauze om alles te ontsmetten, de extra medewerker doet dit en zal ook de
ring vrijgeven voor de volgende blok
2 ringen

6.6 Reinigingsteam
•
•
•
•

Organisator zorgt voor extra persoon per ring die toeziet op naleven van coronaregels
Na elke blok zal deze persoon de ring ontsmetten (bedieningspanelen, scorebordjes, hordes, …).
Het ontsmetten mag enkel gebeuren met niet agressieve of bijtende middelen.
De organisator zorgt zelf voor de reinigingsmiddelen. Dit mogen evenwel geen agressieve producten
zijn, een spray op basis van alcohol lijkt ons voldoende en tast de materialen niet aan.

6.7 Teams
•
•
•
•

De teams staan in voor de eigen hygiënische maatregelen zoals het ontsmetten van de flybalboxen en
tennisballen.
Balladers dragen handschoenen
Ballenraper draagt handschoenen of raapt ballen op met aan toestel zodat hij/zij de ballen niet hoeft
aan te raken.
Zorgen zelf voor handgel die ze in hun teamtenten opstellen

7 Jury
•
•

BFB voorziet ontsmettingsmiddelen en handschoenen voor jury
De juryleden dragen handschoenen

7.1 Boxrechters
•
•

Vlag wordt niet gebruikt, boxrechter steekt hand op.
Geen stoel voorzien zodat die niet elke keer ontsmet moet worden

7.2 Lijnrechters
•
•
•
•

Ontsmetten de handen voor ze beginnen
Plexi voor de lijnrechters wordt voorzien om ze te beschermen als geleiders toch al roepend hun hond
opsturen en zodoende dichtbij de lijnrechter komen
Dranghekken moeten voldoende ver achter de lijnrechter staan om plaats te geven aan de coach.
Lijnrechter let erop dat bij het verlaten van de ring voldoende afstand wordt gehouden van het team

7.3 Scheidsrechter
•
•
•

Scheidsrechter zal steeds voldoende afstand houden van de teams, dan is het dragen van een
mondmasker niet noodzakelijk
Raapt geen verloren ballen op
Handen ontsmetten

8 Catering
•

Deze zullen de gangbare maatregelen voor restaurants en horeca in het algemeen volgen.
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Om geen mixup van de bubbels te krijgen worden er best geen gezamenlijke lunch voor de jury
voorzien. Het geven van voorverpakte maaltijden of eetbonnen kan eventueel wel.

9 Sanitair
•
•

•
•

Werftoiletten zoals Toy-Toys of Dixies lijken ons onhygiënisch en laten we daarom niet toe
De organisatie voorziet medewerkers die op regelmatige tijdstippen het sanitair reinigen (toiletten,
kranen, deurklinken, …). Er zal een poetsschema worden uitgehangen om tijdens controle te kunnen
aantonen wanneer het sanitair gereinigd is geweest.
De organisatie zorgt ervoor dat er ten allentijden zeep, stromend water en wegwerpdoekjes aanwezig
zijn.
Social distancing moet gegarandeerd kunnen worden (bv. urinoirs afsluiten die te dicht bij elkaar
staan, voorkomen dat wachtenden in kleine ruimtes moeten wachten, …)

10 Publiek
•
•
•

Wij raden af om publiek toe te laten daar het niet mogelijk lijkt het aantal aanwezigen in te schatten
en te controleren. Met publiek bedoelen wij mensen die enkel maar eens een kijkje komen nemen.
De aanwezige deelnemers die niet aan het racen zijn mogen toekijken als ze de afstandsregels
respecteren en niet roepen of juichen.
COVID Event Risk Model schijft voor: Bij events waar de bezoekers voornamelijk zitten of stilstaan dient
de eventlocatie minimaal te voorzien in een oppervlakte van 4 m2 netto-ruimte per bezoeker. Bij
events waar bezoekers voornamelijk bewegen dient er minimaal 10 m2 per bezoeker voorzien te
worden.
➔ dit wil betekenen dat we bijna 2000m² ruimte moeten hebben om een wedstrijd van 200
deelnemers te organiseren? Parking zal hier niet inbegrepen zijn (een referentie: een voetbalveld van
50x100m=5000m²)

10.1 Teamtenten
•

4m² per persoon ➔ team van 8 personen heeft dus minstens 32m² nodig (= 8x4m), maar tel daarbij
nog plaats voor honden en voldoende scheiding tussen de tenten.

11 Prijsuitreiking
•

Er zal momenteel geen prijsuitreiking worden voorzien

12 EHBO
•

•

•
•

Aanwezigheid van medisch onderlegde persoon of personen met kennis van zaken betreffende
procedures bij COVID19-verdachte deelnemer. Dit mag ook een deelnemer zijn maar deze dient dan
wel op voorhand aangeduid te zijn.
Minimale vereisten: EHBO brevet + corona brochure gelezen:
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Covid-19%20EHBOrichtlijnen.pdf?timestamp=1586958629
BFB voorziet een exemplaar van de brochure op secretariaat
EHBO koffer met thermometer is voorzien door organisatie

13 BFB camionette
•

Na het inladen van de camionette worden de contactpunten ontsmet
7
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Bronnen
•
•
•
•
•

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.covideventriskmodel.be/protocol
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/
https://www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13869/toolbox-voor-sportevenementen.pdf
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