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UPDATE Covid-19 

 
Beste speler, coach, ploegafgevaardigde, ouder, sympathisant,  
 
De Federale en Vlaamse overheden, via Voetbal Vlaanderen, hebben vandaag een aantal beslissingen genomen 
over het veldvoetbal in coronatijd.  
 
Jeugd  

- woensdag 14/10: trainingen op Olieslagerijstraat gaan door zoals gepland  

- vrijdag 17/10: trainingen op Sneppenbos, Borsbeek en Capenberg gaan voorlopig door, tenzij de lokale 
autoriteiten nog andere beslissingen zouden nemen 

- zaterdag 17/10: alle wedstrijden van U7 t/m U17 gaan door zoals gepland, maar vanaf 12 jaar is een 
mondmasker én registratie verplicht 

- kleedkamers en douches blijven zowel voor trainingen als wedstrijden gesloten, kom bij voorkeur 
aangekleed naar training en wedstrijd  

- op elke locatie is slechts één ‘noodzakelijk’ (brengen en/of halen) familielid per speler toegelaten 

- de kantine op Olieslagerijstraat is geopend, zij het onder de strikte regels van Horeca Vlaanderen: 
bezoekers mogen noch binnen noch op het terras blijven rechtstaan om te consumeren en moeten 
gaan zitten aan een tafel, met maximum vier personen. Registratie blijft eveneens verplicht. 
 

Senioren, dames, veteranen & U21   

- dinsdag- en donderdagavond: trainingen op Olieslagerijstraat gaan door zoals gepland, trainingen op 
Capenberg kunnen blijven doorgaan, tenzij de lokale autoriteiten daar anders over beslissen. 

- weekend: wedstrijden kunnen niet doorgaan, oefenwedstrijden tegen externe ploegen zijn niet 
toegelaten, zowel op verplaatsing als op de sites Olieslagerijstraat, Capenberg als GS Borsbeek  

- interne oefenwedstrijden zijn wel mogelijk: tussen FCOB-ploegen onderling én onder een aantal 
strikte voorwaarden:  

o ENKEL zondag tussen 12u en 17u en ENKEL op de site FCOB Olieslagerijstraat  
o kleedkamers blijven gesloten, kom bij voorkeur aangekleed naar training en wedstrijd  
o géén toeschouwers toegelaten, met uitzondering van maximaal één ‘noodzakelijk’ (brengen 

en/of halen) familielid per speler  
o kantine is geopend, maar onder de strikte voorwaarden en regels van Horeca Vlaanderen 

(niet rechtstaan, binnen en buiten consumeren aan tafel, maximaal vier personen per tafel, 
verplichte registratie) 

o ELKE interne oefenwedstrijd moet voor donderdagavond 20u verplicht aangevraagd worden 

bij Rudi Smis (rudismis@gmail.com) 

o toogdiensten worden uitgevoerd door de aanwezige ploegen olv een toogverantwoordelijke 
(bestuurder)  

 
We zullen er als club, zoals de voorbije maanden, alles aan doen om trainingen en onderlinge oefenwedstrijden 
op onze eigen terreinen onder de best mogelijke omstandigheden te organiseren: coronaproof volgens de 
geldende reglementen, in eigen gecontroleerde bubbels én met respect voor ieders mening en gevoel. Elke 
speler is dus vrij om al dan niet te komen trainen. Niemand hoeft zich verplicht te voelen.  
Indien er nog verdere aanpassingen zijn van de huidige maatregelen, dan laten we het spoedig weten. 
 
Bedankt voor jullie begrip en medewerkering. En: keep it safe! 
 
Uw bestuur 
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