
 
 

 

Beste ouders en skippers, 

• Springers EN ouders dragen verplicht een mondmasker vanaf het moment dat zij op het 
domein aankomen. 

o Ook indien je jonger bent dan 12 jaar 
o Indien je dit niet bij hebt neem je contact op met je lesgever die je een mondmasker 

komt bezorgen. Dit kan slechts éénmalig, nadien word je gewoon terug naar huis 
gestuurd. 

o Je kan steeds een prachtig mondmasker van de club aanschaffen via onze website 
www.hipeskip.com    

 
• Ouders zetten hun kind af op de parking en wachten ze hier na de training ook terug op 

o Er wordt in geen geval aan de ouders toegang verleend tot de sporthal. 
 

• Bij aankomst aan de sporthal wacht je buiten tot je lesgever de toestemming geeft om de 
sporthal te betreden. Ook hier hou je ten allen tijde je mondmasker op en wacht je op de 
aangeduide plaats. 

o Dit geldt ook bij regenweer, zorg dus voor de juiste kledij 
 

• Handen; moeten onmiddellijk bij binnenkomst ontsmet worden met handgel voorzien door 
de club 
 

• Je zet je mondmasker enkel af wanneer je op je aangewezen plaats begint te sporten. 
o Je zet het pas af wanneer de lesgevers zegt dat dit af mag 
o Je zet het mondmasker terug op van zodra je je verplaatst, naar het toilet gaat,…  

 
• Je neemt voldoende drinken mee, je kan je drinkbus NIET meer bijvullen in de kleedkamers 

aangezien deze op slot gaan! 
o Je deelt ook geen drinkbussen met elkaar!  

  
• Indien je in contact bent gekomen met een besmette persoon of hierrond een mail hebt 

gekregen, al dan niet op de training, van school/werkgever/contact tracing/… word je 
onmiddellijk naar huis gestuurd.  
  

• De regel blijft, voel je je ziek, blijf je thuis! 

  



 
 

 

• Nieuw Uurrooster 
Dag Locatie Groep Uur + veld 

Maandag Laerhof Conditie & Turnen 19u – 19u55  
19+A 20u10 – 22u 

Dinsdag Groenendaal Beloften A 18u – 19u55 
16+ABC & 19+BC 20u10 – 22u 

Woensdag Groenendaal 

Recrea -11j 16u – 16u55 (Veld 1) 
Recrea +12  17u05 – 18u (Veld 1) 
Mini’s 16u – 17u50 (Veld 2) 
Beloften B 16u – 17u50 (Veld 2) 
Demo  18u05 – 19u55 (Veld 2) 
19+A 20u10 – 22u (Veld 2) 

Donderdag Groenendaal Beloften A 18u – 19u55 
16+ABC & 19+BC 20u10 – 22u 

Campus KVO Volwassenen 21u – 22u 

Zaterdag Groenendaal 

Recrea -11j 9u – 9u55 (Veld 2) 
Recrea +12j 9u – 9u55 (Veld 1) 
Mini’s 9u – 10u50 (Veld 2) 
19+A  10u05 – 11u55 (Veld 1) 
16+ABC & 19+BC 10u05 – 11u55 (Veld 1) 
Beloften A 12u05 – 14u (Veld 2) 
Beloften B 12u05 – 14u (Veld 2) 

 
 

Tot springs, 

Hipe Skip Crew 

 


