
Beste sportvrienden, 
Nu de maatregelen weer een beetje versoepeld zijn, willen we natuurlijk de showdowntraining terug 
opstarten. Alles gebeurt natuurlijk volgens de regels die we op 26 juni hebben toegepast. We hebben 
toen gemerkt dat het vlot verlopen is omdat iedereen zich aan de regels gehouden heeft. 
Met veel plezier kunnen we jullie dan ook meedelen dat de eerstvolgende training zal plaatshebben 
op 30 augustus in ’t Oud Kapelleke. 
We zetten alle regels nog eens op een rij. 
Jullie worden verwacht  om 13:30u zodat we ter plaatse de afspraken kunnen uitleggen en vragen 
kunnen beantwoorden. 
De trainingen starten om 14 uur en eindigen om 16:30u. zodat we alle materiaal in de zaal kunnen 
ontsmetten. Om ook het café netjes en ontsmet te kunnen achterlaten, sluiten we de toog om 17 
uur.  
We vragen aan iedereen om de afspraken strikt te volgen; dit zowel voor je eigen veiligheid als voor 
de veiligheid van de andere spelers.  
Om alles vlot te laten verlopen zullen twee vrijwilligers een oogje in het zeil houden om uitleg te 
geven, te helpen waar nodig…en om te ontsmetten natuurlijk. 
Wat zijn de maatregelen en aanbevelingen? 
We mogen met maximum 40 personen in ’t Oud Kapelleke zijn, spelers, begeleiders, vrijwilligers en 
scheidsrechters inbegrepen. Daarom is het nodig dat je vooraf laat weten of je komt, je antwoordt 
daarvoor gewoon op deze mail. Bij meer dan 40 reacties wordt er een wachtlijst opgemaakt. Als je na 
inschrijving om de een of andere reden toch niet kan komen, laat dit dan direct weten, zodat we 
iemand van de wachtlijst kunnen verwittigen. 
Op dit moment kunnen we geen clubmateriaal ter beschikking stellen omdat dit niet voldoende kan 
ontsmet worden; dus enkel spelers met eigen materiaal (bril, handschoen en bat) kunnen komen 
trainen. 
We vragen je de regels hieronder goed te lezen; voor ieders veiligheid is het nodig dat ze goed 
opgevolgd worden. 
Voor je thuis vertrekt, en als het voor je mogelijk is, meet je je temperatuur. Deze mag niet hoger zijn 
dan 37,5 graden. Voel je je niet goed, raden we je aan thuis te blijven.  
Bij aankomst aan de zaal wordt je temperatuur gemeten; is deze hoger dan 37,5 graden, zal je helaas 
de zaal en het café niet binnen kunnen.  
Aan de ingang is een ontsmettingsproduct voorzien zodat je dadelijk je handen kan ontsmetten. 
Bewaar zoveel mogelijk de afstand van 1,5 m.  
Wij voorzien mondmaskers voor elke aanwezige.  Je mag natuurlijk ook je eigen masker gebruiken.  
Je zet het mondmasker op bij het binnenkomen en zodra je je verplaatst in het café en de zaal. 
Wanneer je aan een tafel zit en ook tijdens de wedstrijd, mag het masker afgezet worden.  
Voor de scheidsrechters is de aanbeveling om tijdens het spel een mondmasker en handschoenen te 
dragen. 
We geven je een zakje, waarop je naam genoteerd is, waarin je je eigen materiaal kan wegbergen als 
je je verplaatst, zodat niemand anders dit kan aanraken. 
Al het beschikbare clubmateriaal, showdowntafels en ballen, zal vooraf ontsmet zijn, ook na elke 
wedstrijd. Als je wil, kan ook je persoonlijk materiaal ontsmet worden. 
Hoe kom je van het café naar de zaal en terug? Om van het café naar de zaal te gaan, neem je de 
gang aan de kant van het café, om terug te komen neem je de gang aan de andere zijde zodat je 
langs de ingangsdeur terug in het café komt. 
In de zaal worden gangen gemaakt zodat je rechtstreeks naar de juiste tafel kan en ook gemakkelijk 
naar de gang terug naar het café zonder iemand anders te moeten kruisen. 
Bij goed weer zullen we zoveel mogelijk buiten zitten op het binnenplein. 
Eenmaal je aan de tafel zit, kan je drank bestellen. “Tooghangen” kan helaas niet. 
Je gebruikt de toiletten in de gang van het café naar de zaal en volgt dan de weg langs de andere 
gang terug naar het café. 



Dit is een hele boterham informatie. Als je vooraf vragen hebt, mag je gerust een mailtje of een 
Whatsapp-bericht sturen. Elke vraag wordt beantwoord en naar iedereen gestuurd. 
We rekenen op jullie begrip in deze bijzondere situatie en zijn ervan overtuigd dat, als iedereen zich 
aan de afspraken houdt, we fijne en vooral gezonde trainingen zullen meemaken. 
Tot 30 augustus! 
Het showdownteam 
 
 


