
 

 

 

 

 

 

GBSK Corona-draaiboek bezoekers  

 

 

ZAAL / KLEEDKAMERS 

 

● Bij aankomst in de sporthal word de lijst voor contact tracing van alle bezoekers (spelers, 

officials en supporters) afgegeven aan de coronaverantwoordelijke. Naam en 

contactgegevens van deze persoon zal u de week van de wedstrijd ontvangen via email.  

● De kleedkamerlijst kan u terugvinden in de inkomhal van de sportzaal – gelieve u hieraan 

te houden. Het is strikt verboden te douchen. 

● Gelieve de kleedkamer na gebruik te ontsmetten (banken, kapstokken, deurklinken, …). 

Het materiaal hiervoor is ter beschikking bij de tafelofficial van GBSK op het einde van de 

wedstrijd.   

● De toegangsdeuren naar de sportzaal blijven gedurende elke activiteit open voor 

voldoende ventilatie. 

 
 
TAFELOFFICIALS  
 

● zitten 1.5m uit elkaar aan de wedstrijdtafel. Hiertoe worden twee tafels voorzien. 
● dragen verplicht een mondmasker aan de wedstrijdtafel.  
● GBSK stelt automatisch 2 tafelofficials (bubbel) ter beschikking. Indien jullie een eigen tafel 

official meebrengen vragen wij jullie ons dit op voorhand te melden.  
 

 
 
SPELERS 
 

● komen maximaal 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aan in de accommodatie 
● dragen verplicht een mondmasker  (voorzien van naam en/of markering) tot op het terrein. 

Het mag alleen afgezet worden voor de opwarming en de wedstrijd zelf (ook op de bank). 
Direct na afloop van de wedtrijd moet het mondmasker weer aan 

● hebben een eigen gevulde drinkbus bij en delen geen materiaal (handdoeken, energiebars, 
eten, … ) op de spelersbank 

● begroeten de tegenstander en de scheidsrechter(s) vanop een veilige afstand (3m). Er zijn 
geen handshakes voor de wedstrijd. 

● blijven tijdens de rust in de zaal (aan eigen speelhelft). Het wisselen van bank wordt 
aangegeven door de scheidsrechters 

● gaan na de wedstrijd onmiddellijk naar de kleedkamer (douchen is niet toegestaan) 
● gaan op geen enkel moment in de tribunes (tenzij verplicht bij uitsluiting – hiervoor is een 

speciale plaats voorzien) 
 

ALGEMENE CORONA GEDRAGSCODE 

● Wie ziek is, of zich ziek voelt, blijft thuis 

● Vermijd alle onnodige contacten 

● Bewaar de ‘social distance’ van 1.5m 

● Bewaar een goed handhygiëne – gebruik de 

onstmettingsgel die aan de inkom ter 

beschikking staat 

● Het dragen van een mondmasker is verplicht 

zodra de sporthal betreden wordt. 

● De aangegeven looprichting in de sportzalen 

wordt ten alle tijden gerespecteerd. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
TRAINERS / OFFICIALS 
 

● dragen gedurende de ganse tijd een mondmasker/faceshield, de wedstrijd inclusief 
● behouden in de mate van het mogelijke 1.5m afstand van de spelers op het terrein en van 

de scheidsrechters 
● De uitploeg brengt zijn eigen ontsmettingsmateriaal/kit mee voor de eigen ballen/spelers. 

Gelieve jullie ontsmettingsgel tijdens het verloop van de wedstrijd op jullie spelersbank te 
plaatsen.  

 
 
 
SUPPORTERS 
 

● Gezien de capaciteitsbeperking worden maximaal 6 bezoekende supporters toegelaten. 

Het is de verantwoordelijkheid van de bezoekende ploeg om dit aantal niet te 

overschrijden!  

● De bezoekerstribune zal aangegeven zijn - mondmaskerplicht blijft ook hier geldig en het is 

enkel toegelaten zittend te supporteren.  

● De supporters moeten zo snel mogelijk na de wedstrijd de zaal verlaten  
- de uitgang is langs de nooduitgang achteraan.  

 

 


