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CORONA Update 21 09 2021 

hou uzelf gezond, hou anderen gezond. 

Vanaf 1 oktober 2021 de hiernavolgende regels strikt van toepassing binnen de K.K.U.S.H. 

1. Algemeen  

a. Het is de verantwoordelijkheid van het Bestuur van een club om alle betrokkenen (geleiders, 
instructeurs, keurmeesters, clubmedewerkers, ouders, publiek,..) te informeren over de geldende 
preventiemaatregelen. De club COVID-coördinator heef hier een belangrijke taak. 

b. een Covid coördinator wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat de leden een geïnformeerd 
contactpersoon hebben binnen de club.  Bij een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 is 
deze persoon de contactpersoon bij uitstek met het oog op het vergemakkelijken van contact tracking; 
Bij een besmetting gelden de reeds uitgevaardigde regels i.v.m. wie te verwittigen. 

c. Clubs dienen te zorgen voor een goede ventilatie in alle overdekte en/of gesloten ruimtes waar mensen 
aanwezig zijn. 

d. De club stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking; 
e. De club neemt de gepaste hygiënemaatregelen om het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.  

 
2. Wedstrijden en trainingen 

Wedstrijden/tentoonstellingen/selecties/aankeuring enz.. , zowel officiële als interne, evenals trainingen zijn 
toegelaten. Volgende regels zijn bij het organiseren van wedstrijden strikt toe te passen: 

a. Publiek is toegelaten.  
b. Douches en eventuele kleedkamers mogen geopend worden. 
c. Voor wedstrijden/tentoonstellingen met meer dan 500 toeschouwers binnen of 750 toeschouwers 

buiten, geldt het volgende: 
(1) Wanneer de organisator gebruik maakt van het Covid Safe Ticket ( = bewijs van volledige vaccinatie, 

van een recente PCR-Test of van een herstelcertificaat) om alle  deelnemers en aanwezigen te 
controleren bij de ingang: 
(a) De CIRM/CERM verplichting valt weg 
(b) Het mondmasker en de social distance zijn niet verplicht 
(c) Er moet wel op voorhand een toelating verkregen worden bij de lokale overheid. 

 

http://www.kkush.be/
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(2) De organisator maakt geen gebruik van het Covid Safe Ticket om de deelnemers en aanwezigen te 
controleren bij de ingang: 
(a) Bij een indooractiviteit moet steeds een CERM-formulier ingevuld en overgemaakt worden aan 

de lokale autoriteit.  
(b) Bij een outdooractiviteit dient een CIRM-attest aangevraagd worden. Zie 

www.covideventriskmodel.be    
(c) de social distance van 1,5 m moet altijd gerespecteerd worden en dit tussen de geleiders, de 

keurmeester(s) en het eventueel helpend personeel; 
(d) het mondmasker dient gedragen te worden binnen wanneer men zich verplaatst. 

 
3. Kantines 

a. De Corona maatregelen moeten uithangen op een infobord of via een folder verspreid worden 
b. Betalingen indien mogelijk liefst met de kaart 
c. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, vers water, zeep en papieren handdoeken moeten 

voorhanden zijn.  
 

4. Vergaderingen en theoretische lessen  
 
Dezelfde richtlijnen als deze voor de kantines gelden. 

In elk geval dient een club, die wenst trainingen en/of wedstrijden te organiseren, vooraf te beschikken over een 
schriftelijke toelating van de plaatselijke overheid wegens mogelijke politiecontrole. Wij leggen er de nadruk op dat 
de toelating schriftelijk dient te zijn wegens het feit dat de verschillende geraadpleegde instanties ook verschillende 
interpretaties geven aan de maatregelen die van hogerhand worden ter kennis gebracht via verschillende 
mediakanalen. De beslissing van een lokale autoriteit kan NOOIT een versoepeling van de federale of gewestelijke 
maatregelen betekenen. Indien dit in bepaalde gevallen toch zo zou zijn, gelden onze regels. Clubs die dan toch 
verkiezen om de versoepelde regels te volgen, stellen zich bloot aan tuchtrechtelijke vervolging of bewarende 
maatregelen. Laat het duidelijk zijn dat wij, als overkoepelende federatie, de gezondheid van iedereen als eerste 
prioriteit beschouwen. 

Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u 
vragen zou hebben. 

http://www.kkush.be/
http://www.covideventriskmodel.be/

