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Bredene, 05/09/2020 (versiedatum) 

CORONAMAATREGELEN WEDSTRIJDEN 

SPORTCENTRUM BREDENE 

Mondmasker:  

Is verplicht voor +12 jarigen, zowel in de gebouwen van het sportcentrum als op de parking. Enkel in de cafetaria kan 

men zijn mondmasker afzetten (volgens de gekende regels van de HoReCa).  

Spelers/speelsters (+12) dragen eveneens een mondmasker. Bij opwarming en wedstrijd kan het mondmasker af 

(uiteraard).  

De coach mag eveneens tijdens de opwarming en de wedstrijd het masker afzetten – hij/zij is daar vrij in – maar 

zonder mondmasker dient absoluut de nodige afstand bewaard in eventuele conversatie met de refs of tafelofficials.  

We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van ieder van u om zich aan de mondmaskerverplichting te houden. 

 

Sportterrein:  

Enkel en alleen de “sportbubbel” is toegelaten in de speelzaal, d.i. speelsters, coach, tafelofficials en evt. 

ploegverantwoordelijke (maar deze laatste niet als dit niet noodzakelijk is en er geen verzoek is van de ref). 

Er is op geen enkel ogenblik publiek toegelaten in de sportzaal. 

 

Voor en na de wedstrijd: 

Indien er voorafgaand aan de wedstrijd een activiteit is (training of match) dan wordt er gewacht om de zaal te 

betreden totdat de zaal vrijgemaakt is. 

Na een training of match, verlaten spelers en coaches onmiddellijk de zaal. Pas dan wordt de zaal betreden door de 

ploegen voor de volgende wedstrijd. Meng de bubbels niet! 

Voor de opwarming worden per ploeg drie basketballen gebruikt. 

Aan de tafelofficials wordt gevraagd na de wedstrijd de tafel te ontsmetten. Er is gel en ontsmettingsmiddel en 

eveneens een papierrol ter beschikking. WEES VOORZICHTIG MET DE COMPUTERAPPERATUUR (pc, scorebord,…): 

gelieve daar niet rechtstreeks op te spuiten met de desinfecterende vloeistof: gebruik de papierrol! 

 

Kleedkamers en douches: 

Voor de spelers/speelsters en voor refs: kleedkamers zijn beschikbaar en er kan gedoucht worden na de wedstrijd. 

We vragen wel het “verblijf” in de kleedkamers tot een uiterst minimum te beperken, zowel voor als na de wedstrijd.  

 

Drinkwater: 

NIET ONBELANGRIJK: 
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We werken niet langer met plastiek drankflessen. Sowieso waren hiervoor al plannen uit milieuoverwegingen en 

corona heeft nu nog alles versneld. De gemeente heeft een waterdispenser voorzien in de gang van de sportzaal ter 

hoogte van de toiletten. Daar kan de zelf meegebrachte drankbeker of -bidon (1) bijgevuld worden.  

 

Toeschouwers / supporters:  

We werden deze week gevat door de beslissing van de lokale veiligheidscel: de wedstrijd kan niet bijgewoond 

worden door publiek, noch in de tribune, noch – en al helemaal niet – in de zaal zelf. (We hebben gevraagd deze 

beslissing te herzien, maar hierover is er pas volgende week overleg….) 

Er wordt ook verzocht zich niet in groep op te houden in de gangen van het complex. 

De cafetaria (waar de principes van de horeca van toepassing zijn) is wel open.   

 

Registratie: 

Spelers, coaches, refs, ploegafgevaardigden en tafelofficials zijn geregistreerd via het wedstrijdformulier. Voorlopig is 

er nog geen registratie voorzien voor bezoekers aan het sportcomplex. 

Er geldt wel een registratieplicht bij bezoek aan de cafetaria. Minstens één persoon per bubbel dient zich verplicht te 

registreren; op verschillende plaatsen zijn daarvoor formulieren met een te scannen QR-code aangebracht. Wie niet 

beschikt over een smartphone met QR-scanner registreert zich op papier (formulier ter hoogte van de bar). 

 

En algemeen: 

We maken van de gelegenheid gebruik nogmaals te wijzen op enkele belangrijke regels die in deze coronatijden 

gelden: 

 
 

- Handhygiëne: regelmatig en zorgvuldig de handen wassen, is een must.  Er zijn voldoende sanitaire installaties in 
het complex waar de handen kunnen gewassen worden met water en zeep (en papieren handdoeken voorzien 
zijn). Aan de wedstrijdtafel is alcoholgel voorzien.  
 

- Afstand: probeer zoveel mogelijk de 1,5 m afstand te behouden buiten je eigen bubbel. Volg het circulatieplan in de 

sporthal (eenrichtingsverkeer). 
 

- Ziek, hoesten, koorts…? Neem thuis zeker je temperatuur. Heb je symptomen of voel je jezelf niet veilig? Kom dan niet 

naar de wedstrijd; houd het gezond voor iedereen.  
 

- Geef gevolg aan de richtlijnen van de zaalverantwoordelijke, de clubverantwoordelijken en de barvrijwilligers. 
(Hoewel we hopen dat deze personen niet moeten optreden….) 

 

Werk mee en respecteer de regels: zo kunnen we onze favoriete sport veilig blijven uitoefenen! 

Dank! 
Bestuur KBOB 

(1) Binnenkort krijgt iedere KBOB-speler een drinkbidon. Je kan deze personaliseren. Breng deze gerust mee naar training maar zeker naar de wedstrijd. Bij 

verlies zal een vergoeding gevraagd worden om een nieuw exemplaar te bek 
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