Mededeling Dagelijks Bestuur
Spelers die besmet zijn en al dan niet covid-19 symptomen vertonen en spelers die in quarantaine
werden geplaatst in afwachting van een testresultaat zijn niet gekwalificeerd om deel te nemen
aan een wedstrijd in de LVL competities. Wij rekenen op de verantwoordelijkheid van al onze
leden om zich hier aan te houden.
Deze spelers zijn terug gekwalificeerd van zodra zij het resultaat van een negatieve test kunnen
voorleggen bij het Dagelijks Bestuur of op datum van de afgeleverde positieve test + 14 dagen.

Afgelasting van wedstrijden omwille van corona besmetting
Indien een ploeg als gevolg van te veel besmette spelers of spelers die in quarantaine zitten in
spelersnood komt om de wedstrijd te spelen kan de wedstrijd afgelast worden onder bepaalde
voorwaarden;
Een wedstrijd kan worden afgelast als er 3 leden van een ploeg besmet zijn. Dwz dat deze personen
positief moeten getest zijn en dat hiervan binnen de 5 dagen een attest aan het DB moet worden
overgemaakt. Dit attest kan via mail of whatsapp aan het DB worden overgemaakt en zal met nodige
discretie worden behandeld.
Indien een speler ziekteverschijnselen vertoond maar nog niet positief getest is of het resultaat nog niet
gekend is kan het attest tot uiterlijk 7 dagen na de originele speeldatum aan het DB worden overhandigd.
Personen die niet ziek zijn maar verplicht in quarantaine zijn geplaatst kunnen ook beschouwd worden
als positief getest op voorwaarde dat zij een attest van de huisarts of van de contact tracers kunnen
voorleggen binnen dezelfde periode van 7 dagen na de wedstrijd.
Indien deze attesten niet tijdig in het bezit zijn van het DB, wordt er alsnog een forfaitnederlaag
toegewezen aan de ploeg die uitstel heeft gevraagd.

Afgelasting van wedstrijden op basis van lokale regelgeving
In sommige gemeentes is er momenteel en voor onbepaalde tijd een verbod uitgevaardigd om gebruik te
maken van de douches. De kleedkamers kunnen wel gebruikt worden als de voorziene protocols
gerespecteerd worden. Het laat zich vermoeden dat deze lokale regel zal uitgebreid worden naar alle
andere gemeentes indien de stijgende trend in de corona cijfers blijft aanhouden.
Met de winter voor de deur is dit natuurlijk geen prettig vooruitzicht en zullen er vele spelers afhaken op
deze beslissing; maar anderzijds zullen er ook een aantal spelers zijn waar de honger groot genoeg is om
toch verder te voetballen zonder te kunnen douchen. We worden dan wel terug naar de vooroorlogse
jaren gekatapulteerd en zullen na de match moeten tevreden zijn met een emmer water om ons enigszins
op te frissen.
“Vandaag” is dit verbod beperkt tot de gemeentes Heist op den Berg en Wuustwezel en wordt aan de
ploegen die in deze gemeentes moeten spelen de keuze gelaten om te spelen zonder te douchen of uit te
stellen.
De regel is eenvoudig; indien er op een terrein wordt gespeeld in een gemeente waar een lokaal verbod
om te douchen is uitgevaardigd kunnen de betrokken ploegen kiezen uit 2 opties:
Optie 1: als de thuisploeg en/of de bezoekers NIET akkoord zijn met dit verbod wordt de wedstrijd
afgelast en op een latere datum gespeeld,
Optie 2: als de bezoekers en de thuisploeg WEL akkoord zijn dat de douches na de match niet gebruikt
worden zal de wedstrijd op de geplande datum worden gespeeld.
Momenteel spelen de volgende ploegen op het grondgebied van de gemeente Heist op den Berg en
Wuustwezel:
1ste afd: SK Diamant – Real Sas
2de afd: FC Heist Goor
3de afd: KFC Diamantschijf – FC Voet
4de afd: FC United – FC Casual United
5de afd: SK Diamant b – FC Heist Goor b
Vet: DC Wittegracht - KVC Booischot – Molenzonen United
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Alle wedstrijden die vanaf 9 oktober op deze terreinen gepland zijn zullen “gewoon” doorgaan en zal
het verboden zijn om te douchen TENZIJ één van de twee betrokken ploegen voor donderdag 20u
schriftelijk laat weten dat zij niet bereid zijn om te spelen indien het verbod op douchen van kracht is. In
dat geval zal de wedstrijd worden afgelast.
Indien dit doucheverbod wordt uitgebreid naar meerdere gemeentes, wat ongetwijfeld zo zal zijn, zal het
vanaf een bepaalde moment noodzakelijk zijn om na te gaan onder welke condities de competitie kan
worden verder gezet. Zover is het nu nog niet, maar het staat vast dat we nog voor moeilijke keuzes
zullen geplaatst worden.
Wordt ongetwijfeld vervolgd ….
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