
CORONA DRAAIBOEK 
 
 
Corona coördinator:  
 
Pieter Tass 
 
Gsm: 0477 84 77 22 
Mail: info@crookscrossfit.be 
 
 
Communicatie – informatie – motivatie 
 
Via de website 
 
Via social media 
 
Via de nieuwsbrief 
 
Via uithangen op strategische plaatsen in de box 
 
Social distance 
 
Als algemene regel geldt een minimale afstand van 1,5 
m meter tussen elk individu. Binnen de privébubbel (= 
huishouden + duurzame nauwe contacten) vervalt 
deze afstand, ook bij sportieve activiteiten.  
 



 
Er is een duidelijk circulatieplan aanwezig via 
vloermarkeringen 
 
Kleedkamers en douches zijn gesloten 
 
De zitruimte wordt niet gebruikt 
 
Elke deelnemer beschikt over 10 vierkante meter en 
moet deze tijdens de work-out in principe niet verlaten 
 
Aantal aanwezigen wordt gemonitord via het 
reservatiesysteem 
 
Er zijn max 25 personen toegelaten tegelijk voor een 
oppervlakte van 388 vierkante meter – dit valt 
nauwelijks voor in de praktijk 
 
Persoonlijke bescherming 
 
Alle deelnemers en trainers dragen ten allen tijde een 
mondmasker.  
 
Enkel tijdens de training zelf mogen de deelnemers het 
mondmasker uit doen. 
 
Er is steeds een voorraad mondmaskers voorzien. 
 



Hygiëne 
 
 
 
Er zijn voldoende mogelijkheden, ook bij binnenkomst 
om de handen te onstmetten. 
Bij de lavabo hangt een blad uit mbt correct handen 
wassen. 
 
Tijdens de work-out moet er geen materiaal 
uitgewisseld worden. 
 
Iedereen heeft zijn eigen sportgerief en na de work-out 
wordt dit ontsmet. 
 
Reiniging en ontsmetting 
 
Er is een dagelijkse ontsmetting van deurklinken, 
kranen etc (zie checklist schoonmaak) 
 
Er zit een coronaproof checklist in de EHBO box 
 
Ventilatie 
 
De box beschikt over 2 CO2 – meters 
 
De deur blijft open evenals het achterste raam. Dit 
raam blijft ook ’s nachts open.  



 
Als de CO2- meter het alarmniveau van 1200 pm 
bereikt, dan wordt de helft van de deelnemers naar 
buiten verplaatst. 
 
 
Beheer besmette personen 
 
De covid coördinator benadrukt dat wie zich ziek voelt 
of symptomen heeft, niet mag komen sporten. Ook 
niet als er iemand uit de naaste omgeving van het lid 
symptomen heeft.  
 
Indien een lid besmet raakt, dan contacteert deze de 
covid-coördinator. 
 
Als het lid tot 3 dagen voor de positieve test nog 
deelnam of aanwezig was in de box, dan volgende 
zaken nagaan: 
 

- Volgde het lid de afstandsregels en alle andere 
maatregelen mbt covidveiligheid? 

-  Ja à geen contacttracing 
- Nee  
à help het lid met het opstellen van personen die 
in de box contact hadden met het lid 
à volg op of het lid contact tracing contacteert of 
contacteer pro-actief contact tracing 



 
Bij communicatie respecteer je wel de regels van de 
privacy. 
 
 
 
Handhaving 
 
De covid-coordinator is verantwoordelijk voor 
sensiblisering, zowel naar medetrainers als leden als 
leveranciers 
 
Bij het niet naleven van de maatregelen, wordt het lid 
of de coach de toegang tot de box geweigerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specifieke richtlijnen voor de coaches 
 
Pieter Tass 
Lynn Gielis 
Thibault Beerden 
Lotte Hellebuyck 
Leander Deswaef 
 
.• Respecteer een veilige afstand (1.5m) tussen 
collega’s en klanten.  
 
• Zie toe op het naleven van de corona maatregelen 
binnen het fitnesscentrum.  
 
• Geef indien nodig instructies aan klanten omtrent de 
veiligheids -en hygiene maatregelen binnen het 
fitnesscentrum.  
 
• Nies of hoest in de elleboog of in een papieren 
zakdoek welke meteen wordt weggegooid.  
 
• Was je handen regelmatig met water en zeep. 
Handen worden altijd gewassen na hoesten, niezen of 
snuiten van de neus, na toiletbezoek of schoonmaken 
en voor het eten.  
 
• Gebruik indien mogelijk eigen materiaal of zorg na 
gebruik steeds voor een goede reiniging of ontsmetting 



van gemeenschappelijk (sport)materiaal. Gebruik 
steeds je eigen drinkbus en handdoek.  
 
• Blijf thuis als je symptomen hebt die op Covid-19 
kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, 
hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone 
vermoeidheid. Raadpleeg een arts als de symptomen 
verergeren. Ga pas weer sporten als het mag van je 
arts.  
 
• Blijf ook thuis als een huisgenoot symptomen heeft 
of positief testte op het virus. 
 
 

 
 
Specifieke richtlijnen voor de leden: 
 
• Hou afstand (1.5m). Maak geen contact met 
medewerkers en andere fitnessbeoefenaars/klanten. 
 
 • Maak steeds een afspraak/reservatie vooraleer je 
gaat trainen.  
 
• Respecteer de afgesproken trainingstijd (richttijd 
maximum 1 uur).  
 



• Blijf thuis als je symptomen hebt die op Covid-19 
kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, 
hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone 
vermoeidheid. Raadpleeg een arts als de symptomen 
verergeren. Ga pas weer sporten als het mag van je 
arts.  
 
• Blijf ook thuis als een huisgenoot symptomen heeft 
of positief testte op het virus. • Volg de richtlijnen op 
die de medewerkers geven.  
 
• Was regelmatig je handen en zeker bij aankomst en 
vertrek in de club.  
 
• Gebruik steeds je eigen drinkbus en handdoek.  
 
• Gebruik de aanwezige reinigingsmiddelen om na 
gebruik de aangeraakte onderdelen van het 
gemeenschappelijk sportmateriaal te reinigen. 
 
 • Betaal contactloos.  
 
• Verlaat na het sporten direct de sportfaciliteiten.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


