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Invulling plaatsen
In principe zijn volgende aantallen toegelaten en regels te volgen:








indien er op volledige zaal gespeeld wordt: 50 mensen,
indien de zaal in twee helften is verdeeld (= grijs gordijn of schotten) 25 mensen per tribune,
Enkel de onderste rijen en bovenste rijen (blauwe stoelen) mogen gebruikt worden.
Op de rijen die mogen bezet worden, dienen telkens twee zitjes tussengelaten.
Rechtstaan (achter de bovenste rij zitjes) is niet toegelaten.
De supporters van de bezoekende en de thuisploeg zitten in aparte blokken op de tribune.
Mondmasker (+12j) is verplicht.

MITS RESPECT VOOR DE PERSOONLIJKE BUBBEL mag er wel gebruik gemaakt worden van de middenrij. Een bubbel van
bijvoorbeeld vijf personen, zit dan niet allemaal naast elkaar op één rij, maar als volgt: 1 persoon op de onderste rij, 2
op middenrij, 2 op bovenste rij (zie ook tekening in bijlage).
U kunt door de zaal- of clubverantwoordelijke gevraagd worden op een andere manier plaats te nemen. Geef daar –
om te voorkomen dat er in de toekomst geen publiek meer binnen mag – a.u.b. onmiddellijk gevolg aan.
Een voorbeeld:
Als je bv een bubbel hebt van 6 personen (bv pa, ma, opa, oma, broer (+12) en zus (-12)) dan mag en plaats je ze best 2
aan 2 over de 3 rijen; met andere woorden: je mag dan voor de bubbel ook de middenrij gebruiken. Voor volgende
personen laat je dan 2 zitjes tussen.
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Met deze methode ‘winnen’ we wat extra plaatsen, maar het maximum per tribuneblok zal wellicht toch op maximaal
20 liggen.
Omgerekend heeft dit voor een wedstrijd op een volledig terrein maximaal zo’n 80 toeschouwers en op een halve zaal
zo’n 40-tal. Dit zijn aantallen voor beide bezoekersgroepen samen….
We begrijpen dat iedereen – zeker na een lange periode zonder basketbal – benieuwd is naar de prestaties van zoon,
dochter, lief, … op het veld. Maar u begrijpt ook dat corona het land nog niet uit is en dat alle maatregelen bedoeld
zijn om uitbreiding te voorkomen.
Het aantal toeschouwers is nu ruimer dan wat de sportsector (zowel de sportfederatie als Sport Vlaanderen) adviseert.
Daarom vragen we nogmaals het nodige respect aan de dag te leggen, de eventuele richtlijnen van verantwoordelijken
op te volgen. En als de tribune volgens de normen “volzet” is, ga dan a.u.b. niet meer binnen.

