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PRAKTISCHE RICHTLIJNEN OPSTELLING ZAAL BIJ WEDSTRIJDEN 

CORONA TEAM 

Corona verantwoordelijke(n) van de betrokken ploegen dragen steeds het gele hesje “medewerker 

club”. 

De verantwoordelijke ontvangt de bezoekende ploeg 

in de inkomhal, verwijst ze rechtstreeks naar  

kleedkamer en/of cafetaria. 

De sporthal mag pas betreden worden door de 

supporters nadat alles ontsmet is van de vorige 

wedstrijd! 

WIE DOET WAT EN WANNEER 

De ploeg die de eerste wedstrijd van de dag heeft, zorgt voor de opstelling zoals hieronder 

weergegeven.  

De ploeg wiens wedstrijd is afgelopen, moet alles ontsmetten (balpennen, tribunes, spelersbanken, 

wedstrijdtafel, ballen, …). Daarnaast bundelen zij ook al de papieren registratieformulieren van hun 

wedstrijd en leggen deze in bakje van de secretaris. 

De ploeg die de laatste wedstrijd heeft, zorgt voor de afbraak en opruim van alles. 

INKOM & UITGANG 

Volgende info hangt standaard aan de muur van het lokaal van de zaalwachter (links van de trapjes 

richting sporthal).  
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Aan de ingang staan standaard nadarhekken welke als volgt dienen geplaatst te worden: 



Corona praktische richtlijnen wedstrijden  – KBBC Clem Scherpenheuvel 1410 (V 17092020) 

3 

WAAR KAN IK HET MATERIAAL VINDEN 

Al het materiaal wat nodig is om de opstelling aan de inkom klaar te zetten  staat in de cafetaria: 

➢ Bartafels

In de bruine kast achter het muurtje staan ook volgende zaken: 

➢ Alcoholgel,handsproeiers met ontsmettingsmiddel, papieren zakdoeken, balpennen, affiches;

➢ Rubberen handschoenen, mondmaskers;

➢ Thermometer in de kluis bij de tablet

REGISTRATIE AAN INKOM 

Bij het betreden van de sporthal, staan 2 hoge bartafels: 1 dient voor de registratie via de QR code, 1 

dient voor de registratie via papier: 

Te voorzien op tafel met registratie QR code: 

- Staander met hierop de QR code (wie QR code regitratie doet is 1 registratie per persoon)

- Affiche ”registratie”

- Ontsmettingsmiddel (niet op deze foto)
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Te voorzien op tafel met registratie via papier: 

- In te vullen registratiedocumenten (1 per bubbel en aantal personen in te vullen op blad)

- Affiche “registratie”

- Zwart bakje om de ingevulde registratiedocumenten in te deponeren

- Doosje met stylo’s

- Bakje voor de lege stylo’s

- Ontsmettingsmiddel

- Affiche ‘handen ontsmetten”

- Papieren doekjes (niet op deze foto)

! Iedereen die de sporthal binnenkomt en

NIET op het wedstrijdblad staat, dient zich 

te registreren. Denk hier bv aan scouting, 

 gekwetste spelers die op de reservebank 

plaatsnemen ed. 

! Na afloop van elke wedstrijd dienen de

stylo’s ontsmet te worden met ontsmetting- 

spray. 

TRIBUNES BIJ WEDSTRIJDEN OP GROOT TERREIN 

De 2 grote tribunes worden uitgetrokken bij wedstrijden op groot terrein. 

Tribune aan kant van de cafetaria is volledig voor de thuisploeg, achterste tribune is volledig voor de 

supporters. Bij wedstrijden met inkom is enkel het laatste vak van de achterste tribune voor de 

supporters. 

 Deze affiche hangt standaard op de zijkant van de eerste tribune. 
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De paaltjes met affiche op bevinden zich OOK in de cafetaria achter het muurtje waar de 

ontsmettingsproducten en sportzakken staan. 

Indien er veel volk is dan is het handig om de mensen naar hun plaats te begeleiden en ervoor te 

zorgen dat onderstaande regels van bezetting worden gerespecteerd.  
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! Er dienen telkens 3 zitjes tussen de bubbels gelaten te worden (een bubbel kan ook 1 persoon zijn)

en er moet telkens 1 rij tussen gelaten worden.

! Controleer bij het begin even of de regels wel in acht woren genomen door de suporters.

! Het mondmasker moet gedurende de ganse
wedstrijd gedragen worden op de tribunes!

! Tijdens de rust mag het publiek naar de cafetaria
Of buiten gaan MAAR neemt wel dezelfde plaats
in wanneer het terug keert.

Enkel spelers, coaches en scheidsrechters 
mogen hun mondmasker uitdoen tijdens  
opwarming en wedstrijd. 

! Na elke wedstrijd dienen de tribunes ontsmet te worden met de sproeier die hiervoor ter
beschikking is via de SPORTDIENST (via zaalwachter). De sportdienst zal ook het doek waarmee de
zitjes worden afgedroogd aanleveren. We moeten niet ALLE zitjes ontsmetten wanneer er maar
enkele werden gebruikt.

TRIBUNES BIJ WEDSTRIJDEN OP KLEIN TERREIN 

Wedstrijden die gespeeld worden op klein terrein (U10 / U12) , worden altijd gespeeld op het 

middelste veld. De blauwe tribunes mogen NIET gebruikt of uitgetrokken worden. Er wordt enkel 

gebruikt gemaakt van de 6 kleine mobiele tribunes, eventueel aangevuld met enkele zweedse 

banken indien nodig.  

De toeschouwers komen binnen via de gewone ingang zoals hierboven aangegeven. De mobiele 

tribunes dienen opgesteld te worden zoals op plan aangegeven. Omdat de supportersgroepen en 

spelersgroepen zich in de sportzaal zo weinig mogelijke mogen vermengen vragen we om de 

signalisatie “supporters bezoekers” (gele banken op schema) en “supporters Clem”(blauwe banken) 

zichtbaar op te stellen. 

Indien een familie + sociale bubbel van 10 personen plaatsneemt dan nemen deze 1 tribune in. 

Bij 4  individuele plaatsen dienen de mensen als volgt plaats te nemen:  

o Telkens 1 persoon op de uiterste hoeken van de onderste rij

o Telkens 1 persoon op de uiterste hoeken van de bovenste rij

Met deze opstelling kan men dus standaard 12 supporters eigen ploeg en 12 van de tegenstander 

plaats geven. Indien dit te weinig is dan kunnen we volgende creatieve oplossingen aanbieden zolang 

er rekening wordt gehouden met de “social distance” en het respecteren van de basis 

veiligheidsmaatregelen: 

1) Wanneer er op het achterste veld GEEN wedstrijd is kan men daar nog altijd enkele zweedse

banken plaatsen

2) Wanneer er WEL een andere sport wordt beoefend op het achterste terrein en het gordijn

dicht is dan zou men kunnen opteren om misschien nog 1 of 2 banken bij te plaatsen op de

kop van het terrein (kant materiaalruimte)

Deze opties werden niet op plan gezet aangezien ze geen standaard opstelling zijn. 
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! Het mondmasker moet gedurende de ganse wedstrijd gedragen worden op de tribunes! Enkel

spelers, coaches en scheidsrechters mogen hun mondmasker uitdoen tijdens opwarming en

wedstrijd.

! Na elke wedstrijd dienen de tribunes ontsmet te worden met de sproeier die hiervoor ter

beschikking is via de sportdienst. Idem het doek om de tribunes af te drogen wanneer er onmiddellijk

een volgende wedstrijd volgt.

WE WILLEN ER OOK DE AANDACHT OP VESTIGEN DAT WANNEER HET ACHTERSTE TERREIN IN 

GEBRUIK IS DOOR EEN ANDERE ORGANISATIE OF SPORTTAK EN HET GORDIJN BIJGEVOLG DICHT IS 

MEN GEEN GEBRUIK KAN MAKEN VAN HET ELECTRONISCH SCOREBORD EN SHOTKLOK OMDAT MEN 

HET OMWILLE VAN HET GORDIJN NIET ZAL KUNNEN WAARNEMEN.  

HOU HIER REKENING MEE BIJ DE OPSTELLING VAN DE TAFEL. 

GANG 

KLEEDKAMERS 
G-sport op

zondag

spelers 

publiek 

publiek 
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WEDSTRIJDTAFEL & SPELERSBANKEN 

De wedstrijdtafel bestaat uit 3 tafels om iedereen de nodige ruimte te verschaffen. Aan tafel is men 

verplicht zijn mondmasker te dragen. 

Extra te voorzien op wedstrijdtafel: 

- Ontsmettingsmiddel (spray – ook hier mag je tafel en accessoires mee ontsmetten)

- Alcoholgel (2x en te plaatsen op elk uiteinde zodoende spelers en refs regelmatig handen

kunnen ontsmetten.

- Plexiglas schermen (2)

- Papieren doekjes

- 2 kleine flesjes water voor de scheidsrechters

! De stoelen voor de vervangers dienen op voldoende afstand geplaatst te worden van de

wedstrijdtafel – minimum 1,5 meter.

! Een handige TIP om weten is dat een spelersbank uit 12 spelers bestaat. De spelers die gekwetst

zijn mogen op de bank plaats nemen MET mondmasker aan. Naast de bank mogen 4 aanvullende

stafleden plaatsnemen op een stoel en met mondmasker aan. Dat zijn de coach (enige zonder

mondmasker mits bewaren van afstand) , de assistant coach, verzorger en scouter. Ook de afgevaardigde

mag een 5de stoel in het verlengde van de spelersbank gebruiken.

! Bij de opwarming worden maximaal 3 ballen per team gebruikt. Vooraleer de ballen aan de ploegen

te geven, worden deze ontsmet.

! Na elke wedstrijd dient de wedstrijdtafel, het gebruikte materiaal, stoelen en spelersbanken te

worden ontsmet met de sproeier die hiervoor ter beschikking staat.

! Elke ploeg ruimt zijn eigen afval op en deponeert alles in de voorziene vuilbakken.

WAT ALS IEMAND ZIEK WORDT 

Indien blijkt dat voor, tijdens of na de wedstrijd een speler, supporter of andere aanwezige zich 

onwel voelt, dient de corona verantwoordelijke onmiddellijk te worden ingelicht. Onder zijn 

verantwoordelijkheid wordt deze persoon naar de quarantainekamer gebracht (d.i. een kleedkamer 

die op dat moment niet in gebruik is). De zieke mag op dat moment geen contact meer hebben met 

derden die zich in de sporthal/cafetaria bevinden. De corona verantwoordelijke zorgt voor 

contactname met iemand uit zijn (gezins)bubbel om deze persoon naar huis of de arts te brengen. 

Daarnaast worden ook de corona coördinatoren op de hoogte gebracht.  

! Mocht het nodig zijn dan is er een digitale koortsthermometer ter beschikking in de Clem kluis

(cafetaria).

In geval u medisch advies wenst dan kan u steeds contact nemen met: 

➢ Dokter Joeri Bens – 0475 84 08 96

Zijn de problemen van praktische aard dan belt u met de CORONA coördinatoren: 

➢ Bart Van den Berg – 0475 97 15 70

➢ Liesbeth Van Rietvelde – 0473 85 26 51

Dit document wordt aan elke CLEM clublid opgestuurd en is uitgeprint beschikbaar in de stockruimte 
van de cafetaria en zal ook in pdf consulteerbaar zijn op onze website. 




