
 

 

Coronamaatregels 

Dance Waves Competition 

Augustus 2020  



p.2 
 

Basisregels 

Iedereen die naar onze wedstrijden komt (dansers, begeleiders en publiek) stemt er mee toe zich aan 

de maatregels in dit draaiboek te houden.  

De basisregels die moeten gevolgd worden: 

• Iedereen ouder dan 12 jaar is verplicht een mondmaskers te dragen (niet tijdens het dansen) 

• Social distancing (1m50) verplicht tussen bubbels, niemand begroet elkaar met aanraking. 

• Tickets moeten op voorhand worden gekocht. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. 

• Handen ontsmetten bij binnenkomst, er wordt handgel voorzien. 

• Faciliteiten om handen te wassen op de toiletten worden voorzien door de zaal. 

• Luidkeels roepen of zingen is niet toegestaan, applaudisseren wel. 
 
Er zullen ook Dance Waves mondmaskers verkocht worden de dag zelf. Betaling voor mondmaskers 
kan enkel via PayConiq. 
 

Extra info veiligheidsmaatregels 

• Tickets moeten op voorhand worden gekocht. Hoe je tickets kan bestellen wordt ten laatste 
een week voor de wedstrijd bekend gemaakt. Er zijn enkel tickets voor genummerde stoelen 
en er zijn maar een beperkt aantal tickets per categorie/blok beschikbaar. Er moeten namelijk 
vele stoelen open worden gelaten tussen bubbels en er mag maar een maximaal aantal 
mensen in de zaal zodat de afstand altijd gegarandeerd kan worden. 

• Dansers kunnen niet in de zaal, dansers en toeschouwers worden maximaal van elkaar 
gescheiden. Er wordt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer en aparte flows voor toeschouwers 
en deelnemers voorzien (spreidingsplan en duidelijk afgebakende zones). Als ouder van een 
solist/duo/trio moet je daarom dan ook kiezen om: 

o ofwel mee back-stage te gaan en te blijven in die categorie 
o ofwel om als toeschouwer te komen en de danser(s) met de choreograaf/andere 

begeleider back-stage te laten gaan. 

• De wedstrijd is onderverdeeld in aparte blokken (categorieën) 
o Toeschouwers uit aparte blokken komen niet met elkaar in contact. 
o Na elke blok wordt de zaal leeggemaakt. 
o Dansers per blok worden ook nog eens onderverdeeld in aparte ruimtes. 
o Dansers in dezelfde blok komen zo weinig mogelijk met elkaar in contact en blijven 

zoveel mogelijk in hun toegewezen ruimte. 
o Dansers verlaten deze ruimte na afloop ook proper en zo snel mogelijk zodat ze niet 

in contact komen met de volgende groep. 

• Aanmelding ter plaatse verloopt met contactloze check-in: 
o De medewerkers zitten achter plexiglas, ontsmetten vaak hun handen en dragen een 

mondmasker. 
o De identiteitskaarten van de deelnemers worden door het plexiglas getoond. Onze 

medewerkers schuift een inkombandje door naar de deelnemer (er worden geen 
stempels gezet).  

o Toeschouwers dienen hun ticket op papier of op smartphone aan onze medewerker 
te laten zien en krijgen dan toegang tot de zaal voor die categorie. 

• Voor kleedkamers werken we zoals steeds een concreet plan uit voor het ter beschikking 
stellen (beperken van aantal personen, reinigingsschema, …). We delen de deelnemers op en 
ze krijgen een eigen tijdslot (= een subcategorie) toegewezen om aan te komen: 
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o Controleer om hoe laat je subcategorie start op het definitieve uurrooster 
(beschikbaar 1 week op voorhand). Voor groepen wordt er ongeveer een uur op 
voorhand een kleedkamer voorzien, voor solo’s, duo’s en trio’s ongeveer een half uur 
op voorhand. 

o Dansers blijven zoveel mogelijk in hun toegewezen kleedkamers. 10 minuten op 
voorhand gaan zij zich aanmelden bij onze medewerkers in de coulissen voor het 
podium op te gaan. 

o We zorgen voor veilige intervallen tussen het vertrek van de groepen, dansers en 
groepen worden geacht op de aangegeven tijdstippen de kleedkamer proper en tijdig 
te verlaten.  

o Persoonlijke benodigdheden (Bidons, handdoeken,…) moeten zelf worden 
gemarkeerd en strik persoonlijk gehouden. 

• Tijdens de prijsuitreikingen worden de volgende veiligheidsvoorschriften gehanteerd: 
o Deelnemers van verschillende scholen blijven minimaal 1m50 afstand bewaren. 
o Dansers vanaf 12 jaar dragen een mondmasker tijdens de prijsuitreiking. 
o Dansers hangen zelf hun medaille rond hun nek. 
o De medewerker die bekers en medailles uitreikt bewaart zo veel mogelijk de veilige 

afstand van 1,5 meter en draagt een mondmasker. Deze medewerker desinfecteert 
vaak en draagt wegwerphandschoenen. 

o Om samenscholingen op het podium te vermeiden, zullen voor de prijsuitreikingen 
van de groepen slechts twee personen per groep het podium op mogen. De andere 
dansers blijven in de toegewezen kleedkamer. Er zal op dat moment een life-stream 
gedaan worden op één van onze social media kanalen zodat de anderen kunnen 
meevolgen. 

• Indien een deelnemer of een professional/begeleider zich na de eigen wedstrijd in de 
publiekszone wil begeven om een volgende wedstrijd te bekijken moet hij zich als publiek 
gedragen (bv. ticket kopen) en zich aan de regels voor het publiek houden. Zij worden daarbij 
ook meegeteld in de maximumaantallen voor publiek. 

• Indien je geen ticket hebt voor een volgende wedstrijd, vertrek je als deelnemer of 
professional na de eigen wedstrijdblok naar huis. Blijf niet in het gebouw nababbelen maar 
doe dit op een andere locatie. 

• Begeleiders/choreografen zien er op toe dat de regels door hun dansers worden nageleefd. 

• We zorgen voor een regelmatige schoonmaak van de key-elementen binnen de 
wedstrijdorganisatie waaronder vb. sanitair, onthaal. 

• Spreiding in ruimte en dichtheid wordt optimaal gefaciliteerd door actieve crowd control. 

• De Dance Waves crew kijkt toe op de naleving van de maatregels. Bij niet-naleving wordt er 
ingegrepen en bijgestuurd. Bij COVID19-verdachte deelnemer of toeschouwer wordt gevraagd 
zich onmiddellijk uit het gebouw te verwijderen en zich te gaan laten testen. 
 

• Alle dansers, trainers en ouders dienen zich te houden aan de gedragscodes van Sport 
Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/. 

o Douches worden in deze tijden niet beschikbaar gesteld op onze wedstrijden. 
o 10 minuten op voorhand aankomen is niet voldoende. Je moet 10 minuten voordat je 

op het podium staan al klaarstaan in de coulissen of gang. Voor groepen wordt er 
ongeveer een uur op voorhand een kleedkamer voorzien, voor solo’s, duo’s en trio’s 
ongeveer een half uur op voorhand. 

 
 
 
 

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/
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• Contactsporten zijn toegelaten. Dansers uit hetzelfde team moeten dus niet verplicht zich 
houden aan 1m50 tijdens hun choreografie. 

• Onze wedstrijden werden steeds getoetst aan het CERM en kregen een groen label. Ook werd 
er steeds goedkeuring verkregen door de betreffende gemeentelijke overheid. 

• In functie van geldende en lopende maatregelen, kunnen de maatregels worden bijgestuurd 
in functie van de meest recente coronamaatregelen.  
 
 

Gezond sporten 

• Om de immuniteit van de deelnemers niet te verzwakken wijzen we dansers en begeleiders 
graag op het volgende: 

o Niet intensief en langdurig sporten in deze tijden. We bevelen aan om matig te sporten 
zowel qua duur als qua intensiteit. 

o We wijzen op het belang van een goede conditionele voorbereiding in de aanloop naar 
de wedstrijd. 

o We moedigen aan om zo weinig mogelijk buiten de comfortzone te gaan, we wijzen er 
op dat het in deze tijden niet de bedoeling is om toptijden/topprestaties neer te 
zetten. 

• Neem rustmomenten in je toegewezen kleedruimte. 

• Deelnemers worden aangemoedigd om zichzelf vooraf te controleren door middel van testing. 

• Risicodoelgroepen worden afgeraden om deel te nemen aan een wedstrijd. 

• Doelgroepen die zich in de laatste periode ziek voelden, worden gevraagd thuis te blijven en 
niet te participeren. Symptomen voor selectie zijn o.a.. Koorts, droge hoest, keelpijn, 
hoofdpijn, vermoeidheid, kortademigheid en een grieperig gevoel. Zoals in het 
wedstrijdreglement opgenomen kunnen er helaas geen terugbetalingen worden gedaan. 

 
Dit alles onder het onder het initiatief #blijfsporten. Voor meer info over gezond sporten verwijzen 
we graag naar www.gezondsporten.be en www.sportkeuring.be.  

http://www.gezondsporten.be/
http://www.sportkeuring.be/

