
 

GBSK draaiboek COVID-19 

Het draaiboek is downloadbaar op de website van GBSK. Bij de start van de competitie 

krijgen alle tegenpartijen de link waar het draaiboek kan gedownload worden. De tegenpartij 

is zelf verantwoordelijk om voor aanvang van de wedstrijd een actuele versie van het 

draaiboek te downloaden. 

 

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 

● Het dragen van een mondmasker is verplicht in de sportzaal (behoudens actieve 

spelers en arbiters). 

● De aangegeven looprichting in de sportzalen wordt ten alle tijden gerespecteerd. 

● Er worden geen handen geschud. Groeten gebeurt vanop afstand. 

 

 

 

ZAAL/INFRASTRUCTUUR 

● In-en uitgangen naar de zaal zijn apart gehouden (1 richting, 1.5m afstand moet 

bewaard kunnen worden). Deze zijn gemarkeerd via tape/stickers gelieve de 

looprichting te respecteren. 

● De kleedkamerlijst wordt duidelijk zichtbaar omhoog gehangen in de inkomhal. 

● Supporters dienen apart te zitten, met steeds minimum 1.5m tussen elke supporter. 

Er zijn aparte tribunes voor bezoekende en thuissupporters. 

● Bij de ingang van de grote zaal wordt het maximum aantal toegelaten personen 

geafficheerd. In de grote zaal worden volgende aantallen toegelaten: 30 sporters 

(spelers + arbitrage) en 40 supporters (excl. trainers, terreinafgevaardigden en 

tafelofficials). 

● De spelersbank/coach staan/blijven minimum 1.5m van tafel. 
● Handgel/ontsmettingsgel wordt geplaatst op volgende locaties: ingang sportzaal, op 

bank thuisploeg, ingang zaal, uitgang zaal, cafetaria, wedstrijdtafel, (zeep in ) 

kleedkamers. 

De bezoekers brengen een eigen fles ontsmettingsgel mee om op hun bank te 

zetten.  

● In de toiletten worden zeep en tissues voorzien. 

 

SCHOONMAAK 

● Ontsmettingsmateriaal is beschikbaar in de grote zaal van sporthal Ten Gaerde in de 

bergruimte van de club. De trainer (bij trainingen) en/of de tafelofficial is 

verantwoordelijk om het materiaal tijdig ter beschikking te stellen van de spelers. 

● De kleedkamer wordt na elk gebruik gepoetst met de daartoe voorziene ontsmetting 

tissues. 



 

● Tafel -en wedstrijdmateriaal, spelersbank, stoelen, etc. worden vOOr elke wedstrijd 

en tijdens de rust ontsmet met de daartoe voorziene tissues door de tafelofficial van 

GBSK. 

● Ballen worden voor-en na de wedstrijd ontsmet (de trainer is verantwoordelijk). 

● Iedereen heeft zijn eigen materiaal: drinkbus, wedstrijdkledij, ander sportmateriaal 

(matje, foamrol, etc). 

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

voldoende ventilatie. 

TRAININGEN 

● Er worden geen toeschouwers toegestaan in de zaal. 

● Spelers komen maximaal 10 min. voor aanvang training aan en zijn bij voorkeur 

reeds in sportkledij. 

● Douchen is niet toegestaan. 

● De training stopt stipt 15 min. voor het voorziene einde om de zaal voldoende te 

verluchten. 

● Spelers en trainer verlaten onmiddellijk de zaal. 

● Ouders kunnen de kinderen ophalen bij de uitgang van de zaal. 

 

WEDSTRIJDEN 

De tafelofficials:  
● zitten 1.5m uit elkaar aan de wedstrijdtafel. Hiertoe worden twee tafels voorzien 
● dragen verplicht een mondmasker aan de wedstrijdtafel 
● de thuisploeg vult het wedstrijdformulier op voorhand in  
● controleren de identiteitskaarten (alleen bij discussie komt scheidsrechter tussen) 
● gebruiken alleen eigen pen/materiaal 

 
● Bij een onderling akkoord tussen de teams kan de tafel door twee mensen van het 

thuisteam (1 bubbel) worden voorzien 
 

● GBSK voorziet geplastificeerde Time-out kaarten na de wedstrijd worden deze 
ontsmet door de tafelofficial 

 
De scheidsrechters: 

● melden zich aan bij de ‘corona-verantwoordelijke/tafelofficial/terreinverantwoordelijke 

van de club bij aankomst (of net ervoor)  
● worden opgewacht door de Corona-

verantwoordelijke/tafelofficial/terreinverantwoordelijke van de club die hen aangeeft 
welke kleedkamer(s) zij mogen gebruiken 

● bij het niet ‘kennen’ van de sporthal worden zij naar de kleedkamer begeleid 
● Overlopen de checklist inzake de wedstrijdorganisatie samen met de 

tafelofficial voor aanvang van de wedstrijd –bij akkoord kan de wedstrijd 
aanvatten  

● dragen een mondmasker tot op het terrein. Het mag alleen uitgezet worden voor de 
opwarming en de wedstrijd zelf. 

● trachten 1.5m van spelers te houden op terrein 



 

● houden 1.5m afstand van de wedstrijdtafel en officials van beide teams 
● raken het wedstrijdblad niet aan, opmerkingen worden door de tafelofficials 

genoteerd en herlezen ter goedkeuring 
● voorzien een eigen elektronisch fluitje of peer voor het leiden van de wedstrijd 

● gaan tijdens de rust onmiddellijk naar hun kleedkamer waar de thuisclub een drankje 
voorziet;  
 

● Er wordt een aparte kleedkamer voor elke scheidsrechter voorzien;  
● Er wordt een opwarmzone voor de scheidsrechters (op 1.5m van de spelers) voorzien 
● Zolang de Coronaperiode aanhoudt, worden er geen maaltijden voor tegenpartij en/of 

scheidsrechters/officials voorzien door GBSK. 
 
 

De spelers: 
● komen één (1) uur voor aanvang van de wedstrijd aan in de accommodatie 

● brengen hun eigen wedstrijdkledij mee en wassen deze ook zelf 
● dragen verplicht een mondmasker tot op het terrein. Het mag alleen afgezet worden 

voor de opwarming en de wedstrijd zelf (ook op de bank). 

● voorzien hun mondmasker van naam en/of markering!  
● hebben een eigen gevulde drinkbus bij, gemeenschappelijke drinkflessen zijn 

verboden! 
● delen geen materiaal (handdoeken, energiebars, eten) op de spelersbank 
● De start gebeurt met een begroeting van het publiek vanop het midden van het 

terrein en een begroeting aan het andere team en de scheidsrechters vanop afstand 
(3m). Er zijn geen handshakes voor de wedstrijd. 

● Er wordt handgel voorzien aan de spelersbanken 
● gaan na de wedstrijd onmiddellijk naar de kleedkamer (indien geopend) 
● wassen onmiddellijk na de wedstrijd hun handen 
● gaan op geen enkel moment in de tribunes (tenzij verplicht bij uitsluiting) 
● Er wordt een afgebakende ruimte in de tribune voorzien voor uitgesloten spelers 

(voldoende afstand met supporters en eventueel andere uitgesloten spelers) 
● Bij blessure (en niet-deelname aan de wedstrijd) kunnen spelers niet op de 

spelersbank zitten, maar dienen ze in de tribune (bij toelating publiek) plaats te 
nemen 

● De uitploeg brengt zijn eigen ontsmettingsmateriaal/kit mee voor de eigen 
ballen/spelers OF er is een afspraak met de thuisclub dat het wordt voorzien 

● Bij harsgebruik dient elk team een aparte pot/bus te hebben gedurende de wedstrijd 
 
De 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 supporters/toeschouwers:  
 

● Bij wedstrijden worden maximaal 40 supporters toegelaten in de sporthal. Er worden 

40 zitplaatsen voorzien op de tribunes, het is niet toegestaan om naast de tribunes 

staand te supporteren of extra stoelen bij te plaatsen. De terreinverantwoordelijke ziet 



 

hierop toe. Aan supporters die deze maatregel niet respecteren zal verzocht worden 

de zaal te verlaten. 

● Bij de ingang van de grote zaal wordt het maximum aantal toegelaten personen 

geafficheerd. In de grote zaal worden volgende aantallen toegelaten: 30 sporters 

(spelers + arbitrage) en 40 supporters (excl. trainers, terreinafgevaardigden en 

(tafel)officials). 

● Gezien de capaciteitsbeperking worden maximaal 6 bezoekende supporters 

toegelaten.  

 
● Voor toeschouwers gelden er maximum aantallen, houdt er rekening mee dat als 

sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als 
publiek, tenzij ze de locatie verlaten 

● Er is verplicht een zaalverantwoordelijke aangeduid en aanwezig die toezicht houdt 
op de maximum aantallen. 

● Op de website van de thuisploeg wordt gemeld hoeveel uitsupporters er zijn 
toegestaan! Het is de verantwoordelijkheid van het uitteam om deze niet te 
overschrijden!  
 

● Op de tribunes gelden volgende voorschriften: beperking van aantal plaatsen per 
tribune, mondmaskerplicht en enkel zittend supporteren toegestaan. 

● Supporters van het thuis- en uitteam worden, in de mate van het mogelijke, 
gescheiden 

● Het dragen van een mondmasker is voor iedereen verplicht 
● Supporters betreden op GEEN ENKEL moment het speelterrein 

 

 

Na de wedstrijd 

● Maak duidelijke afspraken binnen de teams (bv. Eigen wedstrijdkleren wassen) 
● De spelers ontsmetten de banken, de tribunes, de tafels, stoelen 
● Het materiaal (ballen, goals, tribunes) wordt ontsmet na elke wedstrijd (en opgeruimd 

bij de laatste wedstrijd) 
● Het corona materiaal wordt verzameld.  
● De supporters moeten zo snel mogelijk de zaal verlaten  

- de uitgang is langs de nooduitgang achteraan.  
● De spelers moeten hun mondmasker aandoen bij het verlaten van de zaal. Direct de 

handen gaan wassen in de kleedkamer.  
 

 

 

● Worden streng bestraft bij non-sportief gedrag inzake de Covid-19 maatregelen (bv. 
Doelbewust spuwen) 


