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Held van ’t Veld: coronarichtlijnen 
 
 

1. Algemeen 
Held van ’t Veld is een activiteit van Groene kring dat als jeugdvereniging onder de richtlijnen valt voor 
jeugdwerk Vlaanderen. Dit wil zeggen activiteiten met eigen leden zijn toegestaan tot 50 personen en 
evenementen tot 200 (binnen) of 400 (buiten) personen buiten vanaf 1 juli. 

Vanaf 1 augustus wordt dit mogelijks 800 personen, als het aantal besmettingen blijft dalen. 

Op 1 juli lanceert de nationale veiligheidsraad een matrix waaraan je je evenement kan toetsen in het kader 
van de Coronarichtlijnen. Ga voor elke wedstrijd door de Corona checklist voor evenementen. 

Een verwijzing hiernaar vind je van zodra deze mogelijk is op de website van Groene Kring. 

Gezien al onze leden +12 zijn is het nodig om de 1,5m afstand te bewaren, lukt dit niet dan is het dragen van 
mondmaskers noodzakelijk om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden.  

Alle maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen zijn op dit moment onder 
voorbehoud en worden geüpdatet indien er nieuwe richtlijnen vanuit de overheid worden meegedeeld. 

De hieronder opgesomde coronarichtlijnen gaan boven het bestaande algemeen regelement en draaiboek en 
dienen te worden gevolgd op alle wedstrijden van Held van ’t Veld.  

2. Coronarichtlijnen Held van ’t Veld 

2.1. Algemene richtlijnen 

• Alle Held van ’t Veldwedstrijden worden coronaproof georganiseerd.  
• Op elke wedstrijd is een begeleider uit het gewest aanwezig. Die begeleider is een kernlid dat minimaal 18 

jaar oud is. Hij/zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt. Begaat de groep een overtreding, 
dan kan de begeleider hiervoor verantwoordelijke gesteld worden door de overheid. Als je de geldende 
regels ten slotte moedwillig negeert, komt de Groene Kringverzekering niet tussen bij boetes of strafzaken. 

• Elke organisator volgt het draaiboek en de opgelegd richtlijnen betreffende: 
o Deelnemers en inschrijven 
o Terrein 

 Algemeen 
 sanitair 

o Catering 
 Tijdens de wedstrijd 
 Nevenactiviteiten 

o Spelverloop 
 Proeven 
 Jury 
 Gelijkstand 
 Prijsuitreiking  
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2.2. Deelnemers 

2.2.1. Wie mag er deelnemen. 

• De wedstrijden zijn uitsluitend voor leden van Groene Kring of KLJ vanaf 14 jaar.  
• Een team bestaat uit 5 personen. Het is aan te raden dat de teamgenoten in elkaars persoonlijke 

weekbubbel zitten. (*) 
• Om het overzicht en de coronarichtlijnen te bewaren raden we aan of het mogelijk is de wedstrijd te 

spreiden over meerdere momenten.  
o Bekijk samen met je provinciaal consulent wat voor jullie provincie en gewest het meest haalbaar is.  

• Op de nationale wedstrijd is het mogelijk indien alle richtlijnen correct gevolgd worden, het speelschema 
dit toelaat en de organisatie dit ziet zitten, naast de nationale competitie een recreatieve wedstrijd te 
organiseren voor leden van Groene Kring of KLJ vanaf 14 jaar. 

• Maak zeer duidelijk aan de deelnemers dat ze niet kunnen deelnemen indien: 
o Ze zelf in de afgelopen 3 dagen symptomen van een covid19-besmetting vertoonden, 
o Ze in de afgelopen 14 dagen positief getest werden op Corona, 
o Ze in de afgelopen 14 dagen in hun persoonlijke (gezins-)bubbel in contact kwamen met 

iemand die een bevestigde Covid19-besmetting had of heeft. 
(*) de weekbubbel telt vanaf 1 juli maximaal 15 personen buiten het eigen gezin/de huisgenoten. 

2.2.2. Inschrijven 

• We werken uitsluitende met voorinschrijvingen om het aantal deelnemers op het terrein te kunnen 
bewaken.  

• Inschrijvingen gebeuren via de website van Groene Kring en worden bijgehouden door de provinciaal 
consulent.  

• Werk je met meerdere momenten kunnen teams aanduiden welk moment hun voorkeur heeft.  
• Communiceer nadat de inschrijvingen zijn afgesloten duidelijk met alle teams wanneer ze op het terrein 

worden verwacht.  
• Indien nodig kan je de deelnemers ook een effectief uur van spelen meegeven op voorhand. 
• De dag zelf wordt er een logboek bij gehouden van alle aanwezigen op het terrein.  

2.3. Terrein 

2.3.1. Algemeen 

• Zorg ervoor dat je gehele terrein zo ingedeeld is dat het steeds mogelijk is om 1,5m afstand te bewaren 
tussen de aanwezigen. 

• Voorzie je een tent, denk er dan aan dat wanneer het regent en mensen willen schuilen ook hier steeds 
1,5m afstand moet gegarandeerd worden, indien dit niet kan, is het dragen van mondmaskers 
noodzakelijk.  

• Voorzie voldoende gelegenheden om handen te wassen of te ontsmetten. 
• Probeer je terrein gesloten te houden zodat je een overzicht kan bewaren van het aantal aanwezigen op je 

domein.  
• Werk indien mogelijk met een aparte in- en uitgang 
• Voorzie voldoende schema’s met de algemene coronamaatregelen. 
• Wijs de aanwezigen op hun eigen verantwoordelijkheden. 

2.3.2. Sanitair 

• Kleedkamers en douches zijn niet toegelaten. 
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• Ook in de toiletruimte geldt de 1,5m regel. In geval er urinoirs aanwezig zijn, zullen ze dus misschien niet 
allemaal gebruikt kunnen worden of dienen er tussenschotten tot 2m hoogte geplaatst te worden.  

• Voorzie in de toiletten uitsluitend papieren handdoeken en afsluitbare vuilbaken.  
• Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.  
• Hang affiches met duidelijke instructies voor het correct reinigen van de handen. (Wastafels zijn bij 

voorkeur voorzien van kranen met elektronische- voet- of elleboogbediening.) 
• Leg vast wie instaat voor de schoonmaak van de toiletten.  

2.4. Catering 

2.4.1. Eten en drank 
Het is aan te raden om tijdens de wedstrijd (net voor of na) iets van eten en drinken te voorzien voor de 
deelnemers, de helpers en de juryleden. Volg hiervoor de richtlijnen van Horeca Vlaanderen 

• Voorzie alle nuttige beschermingsmiddelen voor de organisatie zoals die door de overheid worden 
voorgeschreven, zoals mondmaskers of hygiënische handschoenen. Mondmaskers kunnen eventueel 
aangevuld worden met face shields waar nodig (bv in de afwaskeuken om te beschermen tegen spatten). 
Face shields kunnen evenwel mondmaskers nooit vervangen. 

• Afficheer bij de ingang van de activiteit de regels (beschreven bij de richtlijnen) die van toepassing zijn op 
de aanwezigen en breng ze bij het aankomen in herinnering. 

• Voorzie zoveel mogelijk begeleiding naar de tafels, duid zelf plaatsen aan en behoud zo de 1,5m afstand en 
vermijd contact tussen verschillende personen 

• Tafels worden zo opgesteld dat 1,5m afstand gewaarborgd wordt en er steeds 1,5m afstand tussen de 
aanwezigen voorzien wordt.  

• Er kunnen maximaal 10 personen aan een tafel zitten.  
• Aanwezigen mogen niet met stoelen en tafels schuiven, maak dit duidelijk. 
• Reinig de tafels en stoelen na gebruik, werk eventueel met een kaartjessysteem (rood = in gebruik, niet 

gereinigd, Groen = gereinigd, klaar voor gebruik) en zorg dat dit ook voor gasten duidelijk is. 
• Was glazen in warm water met zeep (spoelen is niet voldoende), laat de glazen uitdrogen, niet afdrogen 

met een handdoek. 
• Draag mondmaskers bij de bereiding van voedsel.  
• Indien je aan tafel bedient moeten de obers verplicht een mondmasker dragen. 
• Draag mondmaskers waarbij de 1,5m regel niet gewaarborgd kan worden bijvoorbeeld bij bediening, 

kassa, …  
• Zorg ervoor dat de helpers voldoende hun handen kunnen wassen of ontsmetten 

2.4.2. Nevenactiviteiten 
De veiligheidsraad van 24 juni besliste dat vanaf 1 juli opnieuw evenementen voor beperkt publiek – 200 
personen binnen of 400 personen buiten – georganiseerd mogen worden. Dit betekent dat je je hier strikt aan 
moet houden. We raden momenteel nog af om dit te organiseren, omdat de voorwaarden o.a. voorschrijven 
dat al deze personen social distancing moeten kunnen respecteren. Dit vraagt zeer vergaande voorbereidingen. 

Indien je een evenement zoals een eetfestijn organiseert, hou je dan aan de regelgeving voor Horeca (zie 
hierboven). Je evenement moet verplicht afgerond zijn om 1u ’s nachts. De gasten moeten op dat moment het 
terrein onmiddellijk verlaten. Indien jij als organisator of de aanwezigen zich hier niet aan houden kunnen 
zware boetes opgelegd worden. De Groene Kring-verzekering komt hier nooit tussen. 

Fuiven en ander nachtleven zijn sowieso nog verboden, minstens t.e.m. 31 augustus. Dit mag je dus ook niet als 
activiteit voor je eigen leden organiseren! 



 
 4 

2.5. Spel en spelverloop 

2.5.1. Proeven 

• Zorg bij de ontwikkeling van de proeven ervoor dat er zo weinig mogelijk materiaal wordt doorgegeven aan 
de spelers onderling. Verplicht spelers om voor en na de proef hun handen grondig te wassen. 

• Laat de spelers steeds handschoenen dragen en werk met mondmaskers indien nodig.  
• Reinig gebruikte materialen nadat één team gespeeld heeft en voor het volgende team van start gaat.  

Tip: ook hier kan je werken met een vlaggen systeem: rood = proef is niet gereinigd, groen = proef is klaar 
voor gebruik 

• Probeer steeds de 1,5m afstand te respecteren, indien dit niet lukt tijdens het spel, draag dan 
mondmaskers.  

• Leg in de taakverdeling vast welke personen instaan voor het reinigen van de proeven. 
• Probeer te voorkomen dat mensen tussendoor ook op de proeven klimmen.  
Groene Kring nationaal voorziet zowel voor de provinciale als nationale wedstrijd voldoende 
reinigingsmateriaal voor de proeven tussendoor.  

Groene kring nationaal voorziet indien nodig mondmaskers  en handschoenen voor deelnemers, kernleden van 
het organiserende gewest en juryleden. 

2.5.2. Jury 

• Er wordt 1 jurylid per team voorzien. Dit om met zo weinig mogelijk mensen in contact te moeten komen. 
• Dit wil zeggen van zodra een team start volgt 1 jurylid dit team gedurende het hele spel.  
• Een jurylid kan maar 1 team tegelijkertijd beoordelen.  
• Van zodra het team het spel beëindigd heeft kan dit jurylid een nieuw team begeleiden. (indien er contact 

is, handen reinigen tussen de twee teams).  
• Er kunnen meerdere mensen jurylid zijn tijdens de wedstrijd en deze kunnen elkaar afwisselen in het 

begeleiden van verschillende teams. 
• Het jurylid krijgt de puntenfiche van het bijhorende team en hij/zij overhandig deze ook na het spelen 

terug aan de provinciaal consulent 

2.5.3. Gelijkstand 
Gezien het beperkt aantal aanwezigen op het terrein, zijn mogelijks niet alle teams nog aanwezig tijdens de 
prijsuitreiking, en kan eveneens wegens social distancing niet gewerkt worden met een touwtrekwedstrijd om 
de uiteindelijke plaats (1,2 of 3) in het klassement te bepalen.  

Bij gelijkstand wordt er dus ook voor de top 3 gewerkt met gedeelde plaatsen in het klassement. Tenzij het 
organiserende gewest in samenspraak met de provinciaal consulenten op voorhand anders beslissen en 
communiceren.  

Wordt er bijvoorbeeld gewerkt met bonus- en strafpunten zouden deze bepalend kunnen zijn voor het bepalen 
van de exacte plaats in het klassement. 

2.5.4. Prijsuitreiking 
Mogelijks zijn niet alle deelnemers nog aanwezig op het moment van de prijsuitreiking.  

Het klassement zal daarom de volgende dag via de nationale facebookpagina van Groene Kring worden 
meegedeeld. En indien niet meer aanwezig op het moment worden de prijzen ASAP overhandigd aan de 
winnende teams.  
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3. Nog vragen 
Zit je na overleg met je provinciaal consulent toch nog met een aantal vragen. Formuleer deze dan zo concreet 
mogelijk. De provinciaal consulent neemt deze mee naar het Groene Kringteam en samen zoeken we naar 
mogelijke antwoorden.  
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