Beste clubbestuurder, lid , wandelaar,
Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden
levens heeft gekost. Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we zelf
hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn. Ook de sport werd aan banden
gelegd. We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan zal het vast en
zeker opflakkeren.
Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons geestelijk en
sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen
mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de
gang. We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar.
Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe
coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen Covid-19, zullen we dus
voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle clubbestuurders, leden en alle wandelaars om de
regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.
Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat je thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en dat
je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen
gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in
contact komt.
Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenleven te riskeren.

Het bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw nam op woensdag 3 juni ll. nota van de
nieuwe maatregelen en beslissingen die genomen werden door de Nationale Veiligheidsraad. Naar
aanleiding van deze decreten adviseert Wandelsport Vlaanderen vzw naar haar bestuursleden en
leden volgende richtlijnen.
FASE INGEGAAN OP 18 MEI
De richtlijnen van 18 mei ll. zijn op huidig ogenblik nog steeds actueel.
•

•

Sportactiviteiten, wandeluurtjes of wandeltrainingen zijn mogelijk met max. 20 personen
zowel indoor als outdoor. Onder de voorwaarden bepaald via
www.wandelblog.com/2020/05/15/blijf-in-je-wandelbubbel/
Vanaf maandag 8 juni as. is het niet meer noodzakelijk om met steeds dezelfde 20 personen
te sporten. Er mag dus gewisseld worden van groep en/of personen.
Wettelijk is bepaald dat alle leden dienen samengesteld te zijn uit dezelfde wandelclub en
niet uit diverse wandelclubs.
Deze activiteiten dienen wettelijk uit te gaan van de wandelclub zelf en niet uit persoonlijke
of individuele overweging.
Het aanbieden van permanente wandelomlopen blijft behouden.

FASE INGAAND OP 1 JULI
•
•
•

Sportactiviteiten, wandeluurtjes of wandeltrainingen zijn vanaf 1 juli mogelijk met max. 50
personen onder dezelfde voorwaarden zoals bovenstaand bepaald.
Ook in juli kunnen wandelclubs permanente wandelomlopen aanbieden. Deze permanente
omlopen komen niet in aanmerking voor de WSVL Limited Edition spaaractie.
Uiteraard rekenen we erop dat jullie deze wandelingen of activiteiten ondernemen conform
de opgelegde maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad en het bovenal voor iedereen
veilig te houden.

FASE INGAAND VANAF 1 AUGUSTUS – ONDER VOORBEHOUD
Het heropstarten van georganiseerde wandeltochten onder het gekende stramien is op
huidig ogenblik nog niet van toepassing. Bedoeling is om vanaf 1 augustus de
georganiseerde wandelsport in een eerste fase geleidelijk aan herop te starten. Bij deze
heropstart zullen nog steeds een groot aantal maatregelen rond social distancing: anderhalve
meter, mondmaskers en handhygiëne , … een heel voorname rol innemen.
In deze eerste fase is Wandelsport Vlaanderen vzw zich ten zeerste bewust dat het aantal
deelnemers strikt gereglementeerd en beperkt zal worden. Deze beperkingen zullen er
wellicht voor zorgen dat een aantal van haar leden uitgesloten worden. Een heel moeilijke
beslissing, maar we hopen op het begrip van de bestuursleden en de leden.
In augustus kunnen wandelclubs nog steeds permanente wandelomlopen aanbieden naar de
WSVL leden. Dit volgens de geldende voorwaarden. In navolging van de succesrijke
wandelinitiatieven her en der in Vlaanderen durven we weliswaar hopen op een voorzichtige
heropstart van de georganiseerde wandelsport. We rekenen hiervoor op een aantal van onze
wandelclubs die zich in deze eerste fase willen engageren.

Clubs die onder deze beperkende omstandigheden niet willen organiseren en/of
niet genoeg medewerkers bereid vinden, kunnen hun geplande organisatie in
augustus annuleren zonder enig gevolg.
Clubs die in augustus normaal niet organiseren doch onder deze beperkende
voorwaarden een bijkomende wandeltocht wensen op te nemen, kunnen een
aanvraag indienen nabij de kalenderverantwoordelijke van WSVL
Clubs die organiseren kunnen mits toestemming van de lokale instanties en
goedkeuring van de kalenderverantwoordelijke WSVL, de organisatie spreiden
over twee of meerdere opéénvolgende dagen.
Het opstarten van deze wandelorganisaties is pas definitief na gunstig advies en toelating van
de Nationale Veiligheidsraad. Vanuit Sport Vlaanderen en diverse andere sportinstanties
wordt druk gezet tot het bekomen van een sluitend antwoord op het aantal deelnemers.
Voor de heropstart van de eerste fase baseren we ons op protocollen uitgewerkt door
diverse sportinstanties. Organiseren kan onder volgende voorwaarden:

•
•

•

•

•

Akkoord Nationale Veiligheidsraad en gemeentelijke instanties is noodzakelijk
Beperkt aantal medewerkers
o Rekening houdend met de risicogroep 65+
o We wijzen er op dat deze medewerkers hierbij maximaal het dragen van
een mondmasker dienen te respecteren.
o Er wordt aangeraden voor de medewerkers een basiskit met mondmasker, handgel
en handschoenen te voorzien.
Organiseren kan enkel via voorinschrijving
o Vermoedelijk zal in de eerste opstartfase slechts een maximaal aantal deelnemers
worden toegelaten. Cijfergegevens over exact aantal toegelaten deelnemers zijn nog
niet in ons bezit. Dit is de reden waarom we voorinschrijving vooropstellen.
o In de eerste fase kunnen uitsluitend leden van Wandelsport Vlaanderen vzw
deelnemen.
o Wandelsport Vlaanderen kan een betalingssysteem ter beschikking stellen.
o Clubs dienen rekening te houden met een kleine extra fee per inschrijving voor het
gebruik van het betalingssysteem. Minimum bedrag van deze extra fee is €
1,00/deelnemer.
o De deelnemers betalen deze fee rechtstreeks bij de voorinschrijving.
o We adviseren onze clubs te werken met een totaalpakket (zie verder)
o De betaling verloopt rechtstreeks via het rekeningnummer van de organiserende
club
o De voorinschrijving beperkt maximaal de risico’s aan de inschrijving en scanning.
o Geïnteresseerde clubs kunnen hiervoor contact opnemen
met kevin.vleminx@wandelsport.be
Organisatie van een separate inschrijvingszone
o We stimuleren de clubs de inschrijvingszone te voorzien in een buitenlocatie
(bijvoorbeeld overdekte tentconstructie).
o De inschrijvingstafel en de medewerkers dienen voldoende afgeschermd te worden
van de deelnemers.
o Inschrijvingszone werkt volgens een doorstromingssysteem. Nadars kunnen hierbij
een handig hulpmiddel zijn.
o Voorzie naar de deelnemers toe voldoende informatieborden en pijlen. Maak
hiervoor gebruik van de nieuwe officiële WSVL pancartes.
o Indien de organiserende club opteert voor een binnenlocatie dient deze voorzien te
zijn van separate in- en uitgang teneinde de doorstroming van de deelnemers
optimaal te garanderen. Heen en weer verkeer in een nauwe deurdoorgang of kleine
ruimte dient maximaal vermeden te worden.
Organisatie van de scanning/afstempeling
o Deelnemers dienen de maatregelen rond social distancing in acht te nemen en hun
betalingsvoucher met barcodezijde aan te bieden voor deelname. Terzelfdertijd
bieden ze eveneens hun wandelboekje ter afstempeling aan.
o We adviseren de deelnemers om een mondmasker te dragen in de inschrijvingszone.
Eenmaal ze wandelen kan het mondmasker af.
o Bij inschrijving van meerdere personen uit hetzelfde gezin, zal slechts één persoon
zich aanbieden voor de scanning/afstempeling.

o

•

•

•

•

•

De scanningmedewerker neemt de voucher en het wandelboekje niet in zijn handen.
o De inschrijvingszone dient voorzien te worden van voldoende
ontsmettingsmiddelen.
o Een medewerker/bestuurslid wordt als verantwoordelijke aangesteld en kijkt toe tot
het algemeen gebruik hiervan en de inachtneming van de social distancing.
Beperking aanbod wandelafstanden/deelnemers
o Wandelsport Vlaanderen adviseert de clubs om in de eerste fase een beperkt aantal
langere afstanden aan te bieden. (bijvoorbeeld 10 – 15 – 30 km) en GEEN kleine
afstand.
o De clubs richten zich in deze eerste fase eerder tot het sportieve aspect i.p.v. het
sociale aspect.
o Wandelsport Vlaanderen vzw is zich absoluut bewust dat deze maatregel een groot
aantal van haar leden uitsluit. Doch we dienen in deze eerste opstartfase evenzeer
rekening te houden met de gezondheid, de veiligheid van iedereen en in het
bijzonder de risicogroep 65+
Rustposten
o In de eerste opstartfase worden geen rustposten in een binnenlocatie voorzien.
o Onderweg kan een kleine outdoor rustzone met wat banken en stoelen opgezet
volgens de maatregelen van social distancing tussenafstand van 1,5 m
o Aspect die nu reeds gebruikt wordt op de ADEPS-tochten en menig FFBMP
organisatie. Ook in het buitenland wordt deze werkwijze gevolgd.
Catering
o In de eerste opstartfase wordt geen rechtstreekse verkoop van catering voorzien.
o We adviseren de clubs een totaalpakket van inschrijving en bevoorrading aan te
bieden via het voorinschrijving systeem.
o Het totaalpakket kan eveneens een clubsticker omvatten.
o We adviseren enkel bevoorrading/catering te voorzien in afgesloten verpakking, die
vooraf voldoende in quarantaine stonden. Koop lokaal, voorzie in het
bevoorradingspakket voldoende variatie (iets te drinken, iets te eten).
o Het bevoorradingspakket dient in zijn geheel verpakt te zijn en kan verdeeld worden
vanuit de inschrijvingszone.
Sanitair
o In de eerste opstartfase wordt sanitair enkel voorzien bij de startlocatie
o Voldoende doorstroming is noodzakelijk teneinde lange wachtrijen te vermijden
o Het is aangeraden te werken met een steward, die de nodige social distancing laat
respecteren
o Deelnemers zijn verplicht om de beschikbare handhygiëne voor en na het
toiletbezoek te gebruiken
o De toegangsdeur naar de toiletten dient steeds open te blijven
o Gebruik van stoffen handdoeken is verboden, toiletten dienen steeds voorzien te
worden van papieren toilethanddoeken en afsluitbare vuilnisbakken
o Toiletten dienen op geregelde tijdstippen volledig gereinigd en ontsmet te worden
Busuitstap
o In de eerste opstartfase adviseren we om geen busuitstap met clubleden te voorzien.

o

•

Wellicht zal het geringe aantal deelnemers op de organisaties zich hiertoe ook niet
lenen.
Euraudax-organisaties
o Euraudax-organisaties kunnen in principe vanaf 1 juli opnieuw aangevat worden.
o Max. van 50 deelnemers per groep onder begeleiding van de nodige baankapiteins
en voldoende social distancing tussen de deelnemers.
o In achtneming van alle bovenstaande maatregelen/adviezen.

2 FASE HEROPSTART – 1 SEPTEMBER ( onder voorbehoud)
In de tweede fase ingaand vanaf 1 september zouden massa-evenementen opnieuw mogelijk zijn.
Onze clubs kunnen vanaf dan in principe opnieuw wandeltochten organiseren. Ook in deze fase zal
men rekening dienen te houden met de maatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Er
zullen nog steeds een aantal veiligheidsvoorwaarden rond social distancing, handhygiëne en het
dragen van mondmaskers van kracht blijven.
Clubs die onder deze omstandigheden niet willen organiseren en/of niet genoeg medewerkers bereid
vinden, kunnen hun organisatie tot en met 31 december 2020 zonder gevolg annuleren. Zo de
veiligheidsmaatregel rond social distancing ook nog na 31 december 2020 gelden, zal deze beslissing
automatisch worden verlengd tot nader order.
Deze tweede fase is pas van toepassing na gunstig advies en goedkeuring van de Nationale
Veiligheidsraad. Voor deze tweede fase baseren we ons andermaal op protocollen uitgewerkt door
diverse sportinstanties. Organiseren kan onder volgende voorwaarden.
•

•

Uitgangspunt
o Clubs kunnen enkel organiseren mits toelating van de Nationale Veiligheidsraad, de
toelating van de lokale instanties (gemeente , stad , provincie , Natuur- en Bos , … )
o Toelating van zaalverhuurder(s)
o De organiserende club is verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn
medewerkers.
o De organiserende club is verantwoordelijk voor de gezondheid van de deelnemers en
moet de tocht aanbieden conform de geldende veiligheidsmaatregelen, geldend op
de dag van de organisatie
o De medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en deze van de
mede-medewerkers en deelnemers. Bij deelname verklaren ze zich akkoord met de
protocollen van het medewerkers-charter (zie verder)
o De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en deze van de
medewerkers en mede-deelnemers. Bij deelname verklaren ze zich akkoord met de
principes van het deelname-charter (zie verder)
Medewerkers
o Houd bij het samenstellen van de medewerkerslijst rekening met de risicogroep 65+
o Medewerkers die de voorbije maanden rechtstreeks of onrechtstreeks in contact
kwamen met Covid-19 adviseren we om te wachten met het aanbieden van hun
diensten.

o

•

Medewerkers die in het verleden ernstige gezondheidsproblemen hadden, adviseren
we om te wachten met het aanbieden van hun diensten.
o Gezien de ruimere toevloed van de deelnemers raden we de medewerkers aan steeds
een mondmasker te dragen. Medewerkers die instaan voor ontvangst van geld en
catering dienen handschoenen te dragen.
o Er wordt aangeraden voor de medewerkers een basiskit met mondmasker, handgel en
handschoenen te voorzien.
o Vermijd contact tussen de medewerkers en deelnemers. Geen zoen, geen knuffel,
geen handshake, geen schouderklopje
o Voorzie voor uw medewerkers voldoende werkruimte waar de social distancing
gegarandeerd wordt. Trek de diverse bedieningsposten van de cateringzone ruim uit
elkaar, zodoende de medewerkers niet dicht bij elkaar hoeven te lopen.
o Beperk per bedieningspost het aantal medewerkers. Werk per post enkel met
medewerkers die tot dezelfde bubbel behoren. ( voorbeeld: een echtpaar of koppel,
2 kennissen uit dezelfde bubbel of een volledig gezin).
o Heb je geen dergelijke bubbels, werk dan enkel met één medewerker per post.
M.a.w. telkens één medewerker per product.
Organisatie van de inschrijvingszone
o

•

We stimuleren de clubs de inschrijvingszone te voorzien in een buitenlocatie
(bijvoorbeeld overdekte tentconstructie).
o De inschrijvingstafel en de medewerkers dienen voldoende afgeschermd te worden
van de deelnemers.
o Inschrijvingszone werkt volgens een doorstromingssysteem. Gebruik van voldoende
nadars kan hierbij een hulpmiddel zijn.
o Voorzie naar de deelnemers toe voldoende informatieborden en pijlen. Maak
hiervoor gebruik van de nieuwe officiële WSVL pancartes.
o Indien de organiserende club opteert voor een binnenlocatie dient deze volledig
losgekoppeld te worden van de cateringzone. M.a.w. de inschrijving dient door te
gaan in een apart lokaal. De inschrijvingslocatie dient voorzien te zijn van een
separate in- en uitgang teneinde de doorstroming van de deelnemers optimaal te
garanderen. Heen en weer verkeer in een nauwe deurdoorgang of kleine ruimte
dient maximaal vermeden te worden.
o We adviseren onze clubs om bij de inschrijving te werken in tijdsblokken. Een
inschrijvingssysteem dat reeds ettelijke jaren is ingeburgerd bij onze buurlanden
Nederland en Frankrijk. Zo kan je de opkomst van de deelnemers beter stroomlijnen.
Voorbeeld : start van de 30 km tussen 7.00 en 10.00 u , start van 20 km tussen 8.00
en 11.00u , start van de kleinere afstanden vanaf 9.00
Organisatie van de scanning/betaling/afstempeling
o Deelnemers dienen de maatregelen rond social distancing in acht te nemen en hun
lidkaart met barcodezijde aan te bieden voor scanning. Terzelfdertijd bieden ze hun
wandelboekje ter afstempeling aan. Zo dienen de deelnemers zich geen tweede maal
in de wachtrij te begeven.
o Bij inschrijving van meerdere personen uit hetzelfde gezin, zal slechts één persoon
zich aanbieden voor de scanning/inschrijving/afstempeling.

o

•

•

We adviseren de deelnemers om in de inschrijvingszone steeds een mondmasker te
dragen. Eenmaal ze wandelen kan het zonder.
o De scanningmedewerker neemt de lidkaart en het wandelboekje niet in zijn handen.
o Gezien hoofdzakelijk cash betaald wordt, dient de inschrijvingszone voorzien te
worden van voldoende ontsmettingsmiddelen.
o Zo mogelijk adviseren we de clubs te werken met een online betalingssysteem
o Deelnemers die cash betalen, dienen meteen de handen te ontsmetten. Voorzie
voldoende handgels of ontsmettingsproducten.
o Een of meerdere medewerkers/bestuurslid worden als verantwoordelijke
aangesteld. Ze houden het algemeen gebruik van de handhygiëne en de
inachtneming van de social distancing in het oog. Spreken de deelnemers aan die
zich niet aan de richtlijnen houden.
Aanbod wandelafstanden/deelnemers
o Wellicht zal vanaf 1 september geen beperking van het aantal deelnemers worden
opgelegd. Er wordt immers opnieuw gesproken van massa-evenementen.
o Clubs kunnen vanaf 1 september diverse afstanden aanbieden.
o Omlopen dienen uitgewerkt te worden met een minimale overlaping van de diverse
afstanden. Bijgevolg brengt dit minder of geen kruisingen tussen de diverse
deelnemers teweeg.
o Clubs die een aanzienlijk aantal deelnemers verwachten adviseren we om te starten
vanuit twee locaties. Kleinere afstanden vanuit locatie 1 , langere afstanden vanuit
locatie 2.
o Alle leden van WSVL , alsook niet-leden kunnen deelnemen.
o Het ophangen van afstandstabellen , plannetjes van de omlopen aan uitgangen van
de inschrijvings- en/of cateringzone is verboden, dit teneinde steeds een vrije
doorgang en de social distancing te respecteren. Geef desnoods aan de deelnemers
een briefje met de reële afstanden en een plannetje mee.
o Het plaatsen van een foldertafel aan uitgangen van de inschrijvings- en/of
cateringzone is verboden om dezelfde reden.
o Het aanbrengen van affiches , aankondigingen van komende tochten aan de
uitgangen van de inschrijvings- en/of cateringzone is verboden om dezelfde reden.
o Het plaatsen van aankondigingsfolders voor komende organisaties op de tafels is
verboden.
Catering
o Cateringfaciliteiten dienen de gangbare maatregelen voor restaurants en horeca in
het algemeen te volgen.
o Bij de opstelling van uw cateringzone dient steeds de afstandsregeling van 1,5 meter
gerespecteerd te worden. Tafels en stoelen worden zo opgesteld dat de afstand van
1,5 meter steeds wordt gewaarborgd. Er kunnen maximaal 10 mensen samen aan
een tafel zitten.
o Tussen de sanitaire ruimtes en de cateringzone dient een vrije ruimte van minstens 5
meter te worden voorzien. Dit teneinde de social distancing tussen de rij wachtende
aan de sanitaire ruimtes te waarborgen.
o Een of meerdere medewerkers worden aangesteld als verantwoordelijke van de
cateringzone. Ze staan opgesteld aan de ingang van de cateringzone. Zo de

•

maximale zaalcapaciteit van de zitplaatsen is bereikt, dienen ze de aankomende
deelnemers te weigeren en/of te laten wachten.
o In deze tweede fase is het aangewezen het aanbod van catering te beperken.
Vermijd de verkoop van pannenkoeken, oliebollen , wafels , … teneinde lange
wachtrijen in de cateringzone te vermijden.
o Betracht bij het opzetten van de cateringzone , de looplijnen van de deelnemers te
beperken. Er wordt al zittend geconsumeerd.
o We adviseren te werken met bediening aan tafel. Voorzie daarom extra
medewerkers die kunnen instaan voor verkoop van catering in de zaal. Hierdoor
vermijd je in de cateringzone wachtrijen voor de aankoop van consumptiebonnen.
o Is rechtstreekse verkoop aan tafel niet mogelijk ( wegens bijvoorbeeld te weinig
medewerkers) overweeg dan alsnog een bonnenverkoop door enkele medewerkers
aan de tafels. Gebruik geen jetons die voortdurend ontsmet moeten worden.
Gebruik enkel papieren wegwerpbonnetjes.
o Beperk het aantal consumpties per deelnemer (bijvoorbeeld tot maximaal twee).
Teneinde zitmogelijkheid te bieden aan wandelaars/deelnemers die net
binnenkomen van het wandelen.
o Maak deze gangbare regels duidelijk zichtbaar in de cateringzone. Wandelsport
Vlaanderen zal deze eveneens communiceren, zodat clubs zich in deze onpopulaire
regel gesteund voelen.
o Leg op de tafels geen prijslijst die door verschillende deelnemers in de handen
worden genomen. Dit is absoluut afgeraden. Gebruik hiervoor desnoods een groot
bord of een wand. Indien je toch een geplastificeerde prijslijst gebruikt, dient deze
steeds grondig gereinigd te worden na ieder gebruik. Leg deze ook niet op de tafels.
o Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden
met zeep en gespoeld worden. Bierglazen enkel spoelen in koud water met een
spoelmiddel volstaat niet. Machinaal afwassen heeft de voorkeur boven met de hand
afwassen. Als u toch met de hand afwast, dient het water heet te zijn en dient u
detergent te gebruiken. De glazen dient u in een aparte afwasbak te spoelen met
koud drinkbaar water.
o Indien het absoluut niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet u extra
aandacht besteden aan volgende punten:
• het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden,
• gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen van de producent)
• laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent
• spoel af met drinkbaar water.
o Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt worden. Droog bij
voorkeur niet af met een handdoek. Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat
u zo vaak als nodig een propere handdoek neemt.
Rustposten
o In deze tweede fase is het toegestaan om rustposten indoor te voorzien
o Alle bovenstaande richtlijnen rond catering gelden eveneens in de rustposten
o Gezien rustposten vaak kleinere ruimtes betreffen, wordt er GEEN bonnenverkoop in
de rustposten voorzien. Deelnemers die iets willen eten of drinken in de rustposten,

dienen hun bonnetjes te kopen in de inschrijvings- en/of cateringzone. Deze
maatregel is noodzakelijk teneinde lange wachtrijen te vermijden in de rustposten.
•

Sanitair
o

o
o

o
o

o
o

o
o
o
•

In de tweede opstartfase wordt sanitair voorzien bij de startlocatie & rustposten
Voldoende doorstroming is noodzakelijk teneinde lange wachtrijen te vermijden. In
vele gevallen dient men rekening te houden dat de rij wachtenden buiten de
toiletgang dient opgezet te worden.
De afstandsbepaling van minstens 5 meter tussen cateringzone en de sanitaire
ruimte dient steeds gerespecteerd.
Het is aangeraden op alle locaties te werken met een steward en/of medewerker, die
de nodige social distancing op een geordende manier laat respecteren. Deze
medewerker beschikt liefst over enige maturiteit en overtuigingskracht.
Deelnemers bieden zich in de wachtrij aan met mondmasker en zijn verplicht gebruik
te maken van de beschikbare handhygiëne voor en na het toiletgebruik
De toegangsdeur naar de toiletten dient steeds open te blijven. Zo er slechts één
gemeenschappelijke toegangsdeur is naar de sanitaire ruimte voor beide geslachten,
dient er één enkele wachtrij gevormd te worden, ongeacht het geslacht.
In ieder toilet dient voldoende ontsmettingsproduct voorzien te worden, zodoende
de deelnemer/gebruiker eerst de toiletbril kan ontsmetten.
Zo de club niet vertrouwt op de verantwoordelijkheidszin van de deelnemer, is het
aanbevolen te werken met professioneel sanitair personeel. Laat de wandelaars
hiervoor betalen. We rekenen hiervoor op het begrip van de deelnemers, tenslotte
primeert de veiligheid en de gezondheid van iedereen in deze woelige tijden.
Gebruik van stoffen handdoeken is verboden, toiletten dienen steeds voorzien te
worden van papieren wegwerphanddoeken en afsluitbare vuilnisbakken
Toiletten dienen op geregelde tijdstippen volledig gereinigd en ontsmet te
worden (zie hierboven)

Teneinde de wachtrijen te vermijden bij grote toevloed is het aangewezen om
buiten voor de mannen een sanitair urinoirblok te voorzien.

Busuitstap
o We raden sterk aan om in deze tweede fase nog geen busuitstap naar
wandeltochten te organiseren en dit t.e.m. 31 december 2020

CHARTER VAN DE DEELNEMER
ALGEMENE REGELS
• Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden.
• Volg de richtlijnen van de organisatie, de pijlen en de informatieborden. Houd rekening
met het gebruik van de nieuwe Wandelsport Vlaanderen pancartes.
• Probeer je gezicht niet aan te raken.
• Wandel niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals
een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone
vermoeidheid. Ga pas weer WANDELEN als het mag van je arts.

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Wandel ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het
virus. Ga pas weer wandelen als het mag van de arts
Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog
even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3
dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.
Houd er rekening mee dat de toiletten niet op alle locaties toegankelijk zijn. Houd
rekening met de richtlijnen van de steward/medewerker. Was je handen na het
toiletbezoek grondig (20 seconden) met water en zeep. Droog je handen met papieren
doekjes of een droogtoestel, niet met een gedeelde handdoek.
Neem geen sporttassen mee naar de inschrijvingszone van de wandelorganisaties. Kleed
je thuis om of in je eigen wagen.
Moet je hoesten of niezen, doe dit dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi
Blijf niet onnodig hangen om te socializen in de inschrijvingszone. Vertrek onmiddellijk na
inschrijving voor de wandeling.
Aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five van andere deelnemers.
Draag in de wachtrijen van de inschrijvingszone en de sanitaire ruimte steeds een
mondmasker. Eenmaal je wandelt kan het zonder.
Neem je de auto, rij dan alleen of enkel met huisgenoten die zelf gaan wandelen

CHARTER VAN DE MEDEWERKER
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden.
Volg de richtlijnen van de organisatie
Probeer je gezicht niet aan te raken.
Help niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een
grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.
Had je de laatste maanden rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met Covid-19
adviseren we u te wachten met het aanbieden van uw diensten.
Had je in het verleden ernstige gezondheidsproblemen adviseren we u te wachten met
het aanbieden van uw diensten
Help ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus.
Ga pas weer helpen als het mag van de arts
Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog
even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3
dagen niet helpen, vanwege het risico op een hartontsteking.
Houd er rekening mee dat het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen is.
Medewerkers die instaan voor de catering en het ontvangen van geld dienen
handschoenen te dragen.
Houd er rekening mee dat de toiletten niet op alle locaties toegankelijk zijn. Houd
rekening met de richtlijnen van de steward/medewerker. Was je handen na het
toiletbezoek grondig (20 seconden) met water en zeep. Droog je handen met papieren
doekjes of een droogtoestel, niet met een gedeelde handdoek.
Moet je hoesten of niezen, doe dit dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi

•

•

Blijf niet onnodig hangen om te socializen in de inschrijvingszone of cateringzone.
Aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five van andere deelnemers
of medewerkers.
Maak gebruik van de handkit met mondmasker, handschoenen en handgel. Neem
desnoods zelf uw eigen mondmasker mee. Houd rekening dat een mondmasker om de
acht uur dient gewisseld te worden. Bij intensief gebruik is dit vier uur.

Clubs die een wandelorganisatie willen heropstarten kunnen contact opnemen via mail naar
promotie@wandelsport.be Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij Stefaan Bailleur
via GSM 0478/32.86.75 of Kevin Vleminx via GSM 0494.90.36.50.

