
K.T.T.K. PINGOUIN LEUVEN – SPORTHAL REDINGENHOF 

COVID 19 MAATREGELEN BIJ OPSTART COMPETITIE SEIZOEN 2020-2021 

Richtlijnen VTTL 

Pingouin Leuven volgt de richtlijnen van de VTTL voor de heropstart van wedstrijden en tornooien 
(officieel bekrachtigd op 31/08/2020 op de Nationale Raad van Bestuur). 

Een aantal richtlijnen zullen wij als volgt toepassen bij onze thuiswedstrijden. 

• Er zijn maximaal 30 personen op hetzelfde moment toegelaten in de zaal. Indien 3 ploegen 
spelen, mogen er naast de 24 spelers dus nog slechts 6 toeschouwers aanwezig zijn. Probeer 
daarom het aantal niet-spelers die mee naar de wedstrijd komen tot een minimum te beperken. 

• De spelers die niet spelen mogen in de zaal blijven, maar dan wel enkel t.h.v. de speelruimte waar 
zij hun wedstrijd spelen (uit- en thuisploeg gescheiden van elkaar). Het is dus niet de bedoeling 
om even naar een match van een andere ploeg aan de andere kant van de zaal te gaan kijken of 
daar een praatje te slaan met iemand van een andere ploeg. 

• Wij kiezen ervoor om de thuisploeg alleen op tafel A en de uitploeg alleen op tafel B te laten 
scheidsrechteren. Dus niet het gebruikelijke ‘TUUT’-systeem. 

Richtlijnen sporthal Redingenhof / stad Leuven 

Verder zijn er ook een aantal richtlijnen van kracht in sporthal Redingenhof in Leuven waar we jullie 
aandacht op willen vestigen. 

• De sporthal mag enkel betreden worden door sporters, trainers en/of hun begeleider (= 
chauffeurs, ouders van minderjarigen – max. 1 per kind). 

• Bij het betreden van het schooldomein (= vanaf de toegangspoort aan de straat) moet iedereen 
een mondmasker dragen, behalve door de sporters en trainer tijdens het sporten. Het 
mondmasker blijft dus aan in de kleedkamers en bij verplaatsingen in de gang bij het begeven 
naar de zaalunit en het toilet. Pas bij het betreden van de unit mag het masker afgezet worden. 
Bij het verlaten van de unit moet het masker opnieuw opgezet worden tot men het schooldomein 
verlaten heeft. 

• Er geldt een circulatieplan binnen in de sporthal en is aangegeven met pijlen. Deze route moet 
steeds gevolgd worden. Om naar boven te gaan moet de trap helemaal achteraan de sporthal 
genomen worden. De trap vooraan bij de inkom is enkel om naar beneden te komen. 

Wij hebben ook een circulatieplan voor onze zaal boven uitgewerkt. De deur aan de trap dient 
enkel als uitgang, de andere als ingang. De nodige signalisatie is aanwezig. 

• De kleedkamers mogen gebruikt worden. Ze zijn aangeduid op het tv-scherm in de inkomhal van 
de sporthal. De douches mogen tot nader order nog niet gebruikt worden! 

• Het is niet toegestaan eten of drinken te serveren. Onze ijskast zal dus op slot blijven en iedereen 
zal voor zijn eigen drank moeten zorgen (water of sportdrank in hersluitbare fles). Trakteren aan 
de bezoekers na de wedstrijd is dus spijtig genoeg ook niet mogelijk. 

• Sporters mogen na de sportactiviteit niet blijven hangen en moeten zo snel mogelijk naar huis. 


