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Voorwoord  
  

DISCLAIMER: DIT CHARTER IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU EN KAN TEN ALLE TIJDEN WORDEN 

AANGEPAST OP BASIS VAN INSTRUCTIES VAN DE OVERHEID, BASKET VLAANDEREN , SPORT VLAANDEREN 

EN DE STAD SCHERPENHEUVEL. 

Zowel Basketbal Vlaanderen, de Stad Scherpenheuvel, BVL en KBBC CLEM hechten veel belang aan de 

draagkracht van dit charter daar dit toedraagt aan “de organisatie om op een zo veilig mogelijke manier te 

sporten”.  Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze en aanvullende beschikbare informatie zo veel 

mogelijk te delen met de leden van de club. Onze communicatiekanalen zijn hoofdzakelijk onze website, de 

facebookpagina van de club en specifiek gerichte mailings indien noodzakelijk.   

Bij het opstellen van dit wedstrijdcharter werd rekening gehouden met de maatregelen en richtlijnen 

komende van de overkoepelende organisaties zoals BVL, de Overheid, Sport Vlaanderen,  de Sportdienst en 

de Stad Scherpenheuvel.  

Los hiervan moet ieder lid (spelend of niet), iedere supporter of sympathisant zelf ook de door de Overheid 

opgelegde maatregelen kennen en strikt opvolgen. 

Om onze wedstrijden, net zoals de trainingen, op een georganiseerde manier te kunnen laten verlopen, 

werd dit wedstrijdcharter opgesteld. Dit geeft zowel onze eigen spelers & supporters als deze van de 

tegenpartij, scheidsrechters & officials de kans om de wedstrijden binnen onze sporthal op een 

verantwoorde, veilige manier te beleven. 

FAQ  

Sport Vlaanderen heeft een lijst met veel gestelde vragen opgemaakt over het sportprotocol en corona.  Dit 

document wordt regelmatig geactualiseerd.  

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgesteldevragen/   

  

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen/
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen/
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen/
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Corona-coördinator / Corona -team 
 

Sociale controle is de norm. Vanuit BVL wordt gevraagd dat elke club een CORONA- coördinator aanstelt, 

die de spelers en supporters er attent op maakt de veiligheidsmaatregelen te respecteren.   

Binnen onze club zijn er 2 CORONA-coördinatoren aangesteld: 

a) Bart Van den Berg / 0475 97 15 70 / voorzitter@kbbc-clem.be 

b) Liesbeth Van Rietvelde / 0473 85 26 51 / secretaris@kbbc-clem.be 

Deze coördinatoren hebben volgende verantwoordelijkheden en functies: 

1. Staan in voor overleg met overkoepelende organisaties zoals BVL, sportdienst en Stad 

Scherpenheuvel ; 

2. Staan in voor terugkoppeling en overleg met het bestuursorgaan van KBBC CLEM Scherpenheuvel; 

3. Staan in voor het opstellen en aanpassen van de CORONA-charters en het communiceren binnen – 

en buiten de club; 

4. Staan in voor verduidelijking te brengen aan het “corona-team” indien noodzakelijk; 

5. Komen tussen bij eventuele conflictsituaties en kunnen, met inachtname van de gezondheid en 

veiligheid, een standpunt nemen dat zonder enige tegenspraak moet gevolgd worden. Wanneer dit 

niet wordt geaccepteerd wordt de persoon (speler, ouder, kind, supporter, ….) verzocht om de zaal 

op dat moment te verlaten.  

Aangezien het onmogelijk is voor 2 coördinatoren om elke dag van de week aanwezig te zijn bij activiteiten 

op de club wordt er geopteerd om een “CORONA-TEAM” aan te stellen.  Het “CORONA-TEAM” wordt 

samengesteld uit  (1) de COACHES die best geplaatst zijn om deze rol tijdens de trainingen te vervullen en 

(2) de PLOEGVERANTWOORDELIJKEN die, bij wedstrijden het best geplaatst zijn om deze 

verantwoordelijkheid op te nemen. Binnen een ploeg kan er ten alle tijden iemand anders worden 

aangesteld. De ploeg die daar voor opteert moet de gegevens van deze persoon aan de corona-

coördinatoren kenbaar maken.  

Van het CORONA-TEAM wordt verwacht dat hij of zij: 

1. Zowel het charter voor de trainingen en het wedstrijdcharter kennen (zal ook beschikbaar zijn bij 

de zaalverantwoordelijke en in de cafetaria); 

2. Deze charters naleven en laten naleven; 

3. Kennis nemen van alle daaropvolgende en nieuw ingevoerde regels van Overheidswege, BVL of de 

Sportdienst en deze ook in acht nemen; 

4. Indien er zich probleemsituaties voordoen onmiddellijk contact nemen met één van de “CORONA-

coördinatoren”.  

Op deze manier is er voor elke situatie een “back up” plan en kan elk probleem geëscaleerd worden naar de 

CORONA-Coördinatoren.  

 BVL TIP: Basketbal Vlaanderen heeft per club 5 hesjes voorzien voor de corona-coördinatoren.  

         Deze 5 hesjes zullen ter beschikking liggen in de voor KBBC Clem bestemde zone in de cafetaria.          
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Tijdens wedstrijden zal een hesje gedragen worden door de corona coördinatoren of iemand van het Corona Team 

(= corona verantwoordelijke). Hij/zij kan spelers en supporters er attent op maken om de te respecteren 

veiligheidsmaatregelen op te volgen. 
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DE SPORTACCOMMODATIE 

• De sportaccommodatie bestaat, los van de cafetaria die onderworpen is aan de regels inzake 

HORECA, uit 2 compartimenten.  

- Enerzijds de gemeenschappelijke ruimtes zoals inkomhal, sanitair, gang naar kleedkamers en 

kleedkamers.  

- Anderzijds de sportzaal zelf.  

 

• De SPORTDIENST voorziet in de infrastructuur over markeringen om officials, vrijwilligers, 

supporters en sporters te wijzen op de voorschriften inzake social distance, verplicht dragen van 

mondmaskers, routing, het gebruik van de ontsmettingsmiddelen (OPGEPAST coaches ontsmetten 

ZELF het gebruikte materiaal NA de trainingen en NA elke wedstrijd) , het maximaal aantal 

personen voor ruimtes zoals kleedkamers, tribunes , sportzaal....  

 

BVL TIP: Download de posters via www.basketbal.vlaanderen/coronavirus  

Download een template om het max. aantal personen in een ruimte aan te duiden via 

www.basketbal.vlaanderen/coronavirus   

 

• Binnen deze gemeenschappelijke sportinfrastructuur heeft de ZAALWACHTER de verantwoordelijk 

om de naleving van de door de lokale besturen opgelegde richtlijnen te superviseren en te doen 

naleven door ALLE gebruikers ervan. Ieder lid al dan niet spelend zal deze regels moeten 

respecteren. De zaalwachter heeft ook hierin verantwoordelijkheid en zeggenschap.  

 

• De SPORTDIENST (lees ook zaalwachter) is verantwoordelijk voor het ontsmetten, schoonmaken 

van alles binnen de gehele sportinfrastructuur, met uitzondering van de gebruikte spelersbanken, 

de wedstrijdtafels, het gebruikte sportmateriaal en de tribunes.  

 

• De SPORTDIENST is verantwoordelijk voor het conform instellen van de ventilatietechnieken van de 

sporthal. Om in regel te zijn moet dit op basis van 100% verse luchtinname en 100% extractie 

zonder toepassing van recuperatie. Alle buitendeuren en poorten dienen gesloten te blijven! 

 

Ten einde een leidraad te geven van de gemaakte afspraken tussen KBBC CLEM en de SPORTDIENST geven we 

hieronder graag een overzicht: 

  

• De zaalwachter is verantwoordelijk voor de ganse accommodatie en de door hem gegeven 

richtlijnen en instructies MOETEN gerespecteerd worden. Het niet naleven of starten van discussies 

met de zaalwachter moet onmiddellijk gemeld worden aan de “CORONA-coördinatoren” van de 

club en maatregelen zullen worden genomen.  

• De club is verantwoordelijk om de door het Stad opgelegde maatregelen te communiceren en te 

doen naleven.  

• De club stelt een plan van aanpak op inzake: 

o Het organiseren van trainingen (van aankomst tot en met het verlaten van de sporthal) 

o Het organiseren van wedstrijden (vrienden-, beker-, competitie); 

o Het organiseren van tornooien is momenteel niet van toepassing. Zodra dit het geval is en 

een eigen charter nog noodzakelijk blijkt, wordt dit opgemaakt. 

o Het organiseren van sportkampen kan blijven verder gaan. Ook dit wordt opgevolgd in 

functie van verdere berichtgevingen (o.a. voor Kerstkamp, Paaskamp, Summerschool, ...) 

• In de sporthal en zijn gemeenschappelijke ruimtes is een duidelijke flow om te volgen. 

• Er is een aparte in- en uitgang in de inkomhal.  

• Er zijn route-markeringen aangebracht om zoveel mogelijk kruisingen te vermijden.  
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• Het behouden van de afstand van 1,5m is verplicht in de openbare ruimten van de sporthal. 

• Er is ontsmettingsgel en papieren doekjes beschikbaar aan de inkom en uitgang & bij de toiletten. 

• Het dragen van een mondmasker is verplicht voor ALLE LEEFTIJDEN in de openbare ruimten (= hal, 

sanitair, gangen) van de sporthal en kleedkamers. Enkel op het terrein mag het mondmasker 

worden afgezet. 

• Tijdens wedstrijden mogen de kleedkamers en de douches gebruikt worden.  

• Kleedkamerindeling wordt door de ZAALWACHTER georganiseerd & bij het binnenkomen in de zaal 

door de zaalwachter aan de ploegen meegedeeld én aangeduid op de kleedkamerdeur.  

Vanaf U12 worden er gescheiden kleedkamers voorzien voor jongens en meisjes. 

Er worden ofwel 2 aparte kleedkamers ofwel 1 grote kleedkamer voorzien voor de scheidsrechters. 

• De doorgang tussen de kleedkamer en de sporthal is dubbele richting en om het kruisen van 

bubbels te vermijden dient het toekomen en verlaten van training op een georganiseerde manier te 

gebeuren.  

• Ouders & begeleiders worden niet toegestaan om verder dan de gemeenschappelijke hal te komen. 

Dus geen toegang tot de kleedkamers. Niet wachten/socializen in de inkomhal, begeef u naar de 

cafetaria en wacht tot u de toelating krijgt om de sportzaal te betreden.  

• Tijdens de voorbereiding van de wedstrijd zijn enkel spelers, coaches, officials, zaalwachter, corona 

verantwoordelijken en corona-coördinatoren toegelaten in de sportzaal.  

• Voor het toekennen van het TOTAAL aantal personen op de tribunes wordt dit momenteel beperkt 

tot 100 personen, tot zolang dit ook de maximum capaciteit is in de cafetaria. Onder de rubriek 

WEDSTRIJDEN zal u daarover verdere instructies kunnen waarnemen.  

• De sportdienst is verantwoordelijk voor de hygiëne in de toiletten. Zowel in de dames- als in de 

herentoiletten worden 2 toiletten open gesteld om wachtrijen in de gang te vermijden. 

• Contacttracing is verplicht en wordt ook uitgevoerd voor alle mensen die de sportzaal betreden. 

• Het is niet toegelaten om spullen op de tribunes te zetten. Zorg ook steeds dat je alle persoonlijke 

zaken zoals drinkbus, handdoek, afval, … terug mee neemt naar de kleedkamer op het einde van de 

wedstrijd.  

 

De zaalwachter zijn taak bestaat er mee in toe te zien op het naleven van de opgelegde richtlijnen en  

afspraken. Vergeet niet dat zij de bevoegdheid hebben je de toegang tot de sporthal te ontzeggen of  

weigeren als de maatregelen niet worden nageleefd. Daarnaast is het team van zaalwachters de  

eerste in lijn die instaan voor de hygiëne binnen onze sporthal en dit vraagt om respect naar hen toe! 

 

 

In dit document beperken wij ons enkel tot het geven van instructies en richtlijnen voor wedstrijden. Het charter 

voor trainingen werd afzonderlijk opgemaakt & is intussen in voege. 
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WEDSTRIJDEN (toepasselijk vanaf 17 september 2020) 

Wedstrijden: spelers  

• teams komen minimum 1 uur tot 45 minuten voor het aanvangsuur toe in de sporthal. Dit geeft de 

aanwezige corona verantwoordelijken de mogelijkheid om de teams op een veilige manier te 

begeleiden naar de kleedkamer & de sportzaal, alsook de nodige bijkomende uitleg te verschaffen; 

• spelers gaan onmiddellijk naar hun toegewezen kleedkamer en blijven daar tot ze de toelating 

krijgen om de sportzaal te betreden. Deze toelating zal komen van de corona verantwoordelijke. 

• het terrein betreden kan pas wanneer dit volledig ontruimd is na de vorige wedstrijd en de 

spelersbank, stoelen en wedstrijdtafel ontsmet zijn. Contacten tussen de wisselende teams wordt 

vermeden;  

• de tactische bespreking vooraf aan de wedstrijd alsook de debriefing dienen te gebeuren op de 

spelersbank en niet in de kleedkamer; 

• alle aanwezige personen dragen een mondmasker; enkel tijdens de opwarming en de wedstrijd 

kunnen de spelers, scheidsrechters en coach hiervan afwijken (BVL adviseert dat de coach zonder 

mondmasker mag coachen wanneer de afstand van 1,5 m kan gerespecteerd worden);  

• spelers die gekwetst zijn en plaatsnemen op de spelersbank, dragen steeds hun mondmasker én zij 

dienen zich te registreren bij het binnenkomen van de zaal (de reden hiervan is dat ze niet op het 

wedstrijdblad staan); 

• afgevaardigden, kinesisten, scouting of andere personen die zich op of naast de spelersbank 

bevinden, dragen steeds hun mondmasker. Zij die niet op het wedstrijdblad staan dienen zich ook 

te registreren bij het binnenkomen van de zaal. 

• een opwarmingstijd van minstens 20 min. blijft aangeraden; 

• bij de opwarming worden maximaal 3 ballen per team gebruikt. Deze ballen worden na ontsmetting 

ter beschikking gesteld door de corona verantwoordelijke;  

• bij het betreden van het speelveld dient elke speler zijn handen nogmaals te ontsmetten: aan beide 

hoeken van de wedstrijdtafel is hiervoor alcoholgel voorzien; 

• elke speler voorziet in een eigen gepersonaliseerde en gevulde drinkfles tijdens de wedstrijd en 

ruimt eigen afval op.  Gebruik alvast geen gemeenschappelijke flessen; 

• geen onnodig fysiek contact tussen spelers (handshakes b.v.), scheidsrechters en tafelofficials; 

• elke speler wast na de wedstrijd zijn eigen wedstrijdoutfit. Tegenover het verlies van de 

wedstrijdoutfit (broek en/of truitje) wordt een boete opgelegd van 75 Eur. Dit is de kostprijs voor 

onze club vwb de aankoop & bedrukking (opmaak cliché + drukwerk zelf) en bij verlies van een 

wedstrijdoutfit gaat de club deze kost niet zelf dragen. 

BVL TIP: vervang het handen schudden na de wedstrijd door een kort applaus naar de tegenpartij, 

scheidsrechters en tafelofficials.   

• spelers gaan na de wedstrijd meteen richting hun toegewezen kleedkamer;   

• de aanwezigheid in de kleedkamers en de douches wordt maximaal beperkt tot het douchen om de 

zaalwachter voldoende tijd te geven de kleedkamer te reinigen & ontsmetten; 

• zolang de coronaperiode duurt, worden de clubs geadviseerd niet te voorzien in het vrijwillige 

aanbod van belegde broodjes/boterhammen na de wedstrijd.   Clem zal zich aan dit advies houden. 

BELANGRIJK: gelieve voor de scheidsrechters wél een lichte maaltijd te voorzien na de wedstrijd   

 

• De maaltijd voor de scheidsrechters zal voorzien worden door iemand van het bestuur van Clem in 

samenspraak met de cafetaria.  

 

Wedstrijden: coach & assistant coach 

• vermijd als trainer/coach roepen of schreeuwen;  
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• de trainer/coach behoudt in de mate van het mogelijke 1,5m afstand tot het terrein, indien niet 

mogelijk wordt een mondmasker aangeraden; geen onnodig fysiek contact tussen spelers 

(handshakes b.v.);  

 

Wedstrijden: scheidsrechters & tafelofficials  

• officials en clubs beschikken via Basketbal Vlaanderen over elektronische handfluitjes. We vragen 

aan de scheidsrechters om enkel deze fluitjes te gebruiken;  

  

BVL TIP: Elke club zal van Basketbal Vlaanderen 2 elektronische handfluitjes toegestuurd krijgen + 1 

elektronisch handfluitje voor elke officiële scheidsrechter die bij de club aangesloten is.  

  

• er wordt geadviseerd om wedstrijd- en verplaatsingsvergoedingen te betalen via een betaalapp 

(Payconiq of andere bankapp) en cash geld zoveel mogelijk te vermijden. Aangezien niet alle 

bestuursleden met toegang tot de Clem bankapp bij elke wedstrijd aanwezig zijn, wordt er 

voorlopig nog gewerkt met cash geld bestemd om de wedstrijdvergoedingen mee te betalen. De 

procedure hierin wijzigt niet en de ploegverantwoordelijken worden hierover geïnformeerd. 

Wanneer de handen ontsmet worden voor en na het bezorgen van het cash geld, beperken we op 

deze manier de kans op besmetting. 

  

BVL TIP voor scheidsrechters: verwittig de club op voorhand als je geen elektronische betalingen 

kan ontvangen.   

  

  

• vermijd (hand)contact met de officials en materialen die de officials gebruiken; 

• aan de scheidsrechters mag vanuit de club een klein plastic flesje water aangeboden worden dat 

voor aanvang van de wedstrijd zal geplaatst worden op de wedstrijdtafel; 

 

BVL TIP voor scheidsrechters: neem je eigen stylus mee om de tablet te bedienen waar het digitaal 

wedstrijdformulier op bijgehouden wordt. Ontsmet je handen voor en na het gebruik van de tablet 

op laptop. 

 

• tafelofficials houden 1,5m afstand. Daarom voorzien we 2 wedstrijdtafels naast elkaar bij 

wedstrijden op klein terrein en 3 wedstrijdtafels naast elkaar bij wedstrijd op groot terrein. 

Mondmasker aan tafel is verplicht;  

• er zijn 2 plexiglas schermen beschikbaar om tussen de tafelofficials te plaatsen; 

• aan de wedstrijdtafel worden alcoholgel, ontsmettingsmiddel en doekjes voorzien, te gebruiken als 

volgt:   

➢ door de corona verantwoordelijke voor het ontsmetten van de tafel en toebehoren  

(na afloop wedstrijd).  

➢ door de scheidsrechters indien nodig; 

➢ door de spelers voor het betreden van het terrein;  

• de stoelen voor vervangers staan op 1,5 meter van de wedstrijdtafel en worden na afloop van de 

wedstrijd ontsmet door de corona verantwoordelijke;  

• de spelersbanken en stoelen worden na afloop van de wedstrijd ontsmet door de corona 

verantwoordelijke;  

• vul zo veel mogelijk het digitaal wedstrijdformulier op voorhand in;  

• voor PC/tablet, een eigen stylus aangeraden;  

• indien er met pen en papieren wedstrijdblad wordt gewerkt, voorziet iedereen in zijn/haar eigen 

pen. Indien niet mogelijk wordt de pen ontsmet;  
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Wedstrijden: toeschouwers  

• voor toeschouwers gelden  maxima aantallen  (max. 200 supporters indoor, max. 400 supporters 

outdoor – tenzij goedkeuring gemeentebestuur andere maxima oplegt), houd er rekening mee dat 

wanneer sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij meetellen als 

publiek, tenzij ze de locatie (onmiddellijk) verlaten;  

• in samenspraak met de sportdienst en Stad Scherpenheuvel, is beslist dat er bij wedstrijden op 

groot terrein maximum 100 supporters (12 supporters van de bezoekers en 88 supporters van de 

thuisploeg) mogen aanwezig zijn in de sporthal. Dit maximumaantal wordt aangehouden tot zolang 

dit ook de maximum capaciteit is in de cafetaria.  

• Bij wedstrijden op klein terrein is er een maximum van 24 toeschouwers (12 supporters van de 

bezoekers en 12 supporters van de thuisploeg).  

➢ Indien een familie + sociale bubbel van 10 personen 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 bovenste rij 

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

 

BELANGRIJK: Ten einde de thuisspelende clubs in de mogelijkheid te stellen de noodzakelijke voorzieningen 

te laten treffen, zullen de toeschouwers van de bezoekende teams in eerste instantie beperkt worden tot 

max. 12 personen, naast de spelers en staf leden (max. 16 personen).   

  

Afhankelijk van de zaalcapaciteit en in onderling overleg kunnen de clubs VOORAFGAAND aan de 

wedstrijden tot andere afspraken komen.  Basketbal Vlaanderen wordt op de hoogte gebracht via 

competitie@basketbal.vlaanderen.   

  

  

• de info die van toepassing is op de sportzaal van KBBC Clem is raadpleegbaar via 

https://basketbal.vlaanderen/coronavirus-covid-19 (overzicht toegepaste maatregelen in 

basketbalclubs). 

• op de tribunes worden de voorschriften van de exploitant of eigenaar van de infrastructuur 

nauwkeurig opgevolgd (social distance, beperking van het aantal plaatsen). Een gezin kan een 

bubbel vormen en samen zitten;   

• supporters van het thuis- en uitteam worden van elkaar gescheiden (praktische regeling zie verder);   

• alle aanwezige personen dragen een mondmasker en dienen dit aan te houden zolang ze zich in de 

sportzaal bevinden;   

• supporters betreden het terrein niet om spelers/coach te begroeten of om zelf een balletje te 

smijten naar de ring; 

• hou een aanwezigheidslijst bij van alle supporters (zie algemene richtlijnen in dit document)  

 

Bij  wedstrijden dienen we een onderscheid te maken tussen: 

 

1) wedstrijden die gespeeld worden op groot terrein (vanaf U14) met toeschouwers zonder inkom; 

2) wedstrijden die gespeeld worden op groot terrein waarvoor inkom gevraagd wordt (2e landelijke Heren & 

2de landelijke Dames); 

3) wedstrijden die gespeeld worden op klein terrein (U10/U12) met toeschouwers op de tribunes naast het 

terrein. 

 

1)  WEDSTRIJDEN OP GROOT TERREIN ZONDER INKOM 

 

• bij wedstrijden die gespeeld worden op groot terrein en waar geen inkom wordt gevraagd, worden 

supporters toegelaten mits het dragen van een mondmasker;  

https://basketbal.vlaanderen/coronavirus-covid-19
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• supporters worden pas toegelaten vanaf het moment dat de opwarming van de wedstrijd gestart is en alle 

spelers zich op het terrein begeven. Het is de corona-verantwoordelijke die hiervoor de toelating geeft; 

• de in – en uitgang voor de bezoekers van de sportzaal tijdens wedstrijden is voorzien aan de linkerzijde van 

de cafetaria; 

• door middel van nadarhekken en bijhorende signalisatie wordt aangeduid dat de ingang langs rechts is en 

de uitgang langs links is. De nadarhekken en signalisatie worden geplaatst voor aanvang van de wedstrijd; 

• zodra men de sporthal binnen is, dient de registratie te gebeuren ofwel via een QR code aangemaakt & 

kenbaar gemaakt door Clem, ofwel door het invullen van het registratieformulier van Sport Vlaanderen dat 

men kan deponeren in de daartoe voorziene box. De gegevens van een wedstrijddag worden gedurende 14 

dagen bijgehouden door de Corona coördinatoren en daarna verwijderd; 

• de vaste blauwe tribunes worden uitgetrokken zodanig dat de supporters hierop kunnen plaatsnemen.    

Aan elk tribune wordt een signalisatie voorzien die vermeldt “SUPPORTERS CLEM” & “SUPPORTERS 

BEZOEKERS”;  

• de supporters van de bezoekende ploeg, worden door de corona-verantwoordelijke doorverwezen naar de 

achterste tribune;  

• de supporters van de thuisploeg mogen plaatsnemen op de voorste tribune, deze die zich het kortst bij de 

cafetaria bevindt; 

• personen binnen eenzelfde bubbel van max 10 personen (= privé plus uitbreiding sociale bubbel), mogen 

naast elkaar plaatsnemen op de blauwe tribunes. Tussen verschillende bubbels dient men 3 zitjes tussen te 

laten; 

• niet elke rij van de tribune mag gebruikt worden: er dient telkens 1 rij tussen gelaten te worden; 

• personen die plaatsnemen op de tribune, worden verzocht hun mondmasker aan te houden en zich daarna 

niet meer te verplaatsen (hetzij voor toiletbezoek of cafetariabezoek tijdens de rust); 

• na de rust wordt elke supporter verzocht om zijn zelfde plaats terug in te nemen; 

• tijdens de rust en na de wedstrijd dient de corona-verantwoordelijke erop toe te zien dat: 

- eerst de supporters van de thuisploeg de tribunes verlaten richting uitgang; 

- daarna de supporters van de bezoekers de tribunes verlaten richting uitgang; 

- tenslotte de spelers het terrein verlaten richting kleedkamer; 

• zowel tijdens de rust als na de wedstrijd is het voor supporters VERBODEN om op het terrein te komen of 

ballen uit het ballenrek te nemen; 

• zodra de tribunes leeg zijn, zullen deze ontsmet worden door medewerkers van de club. 

 

  2) WEDSTRIJDEN OP GROOT TERREIN MET INKOM 

 

• bij wedstrijden die gespeeld worden op groot terrein en waar wél inkom wordt gevraagd, worden 

supporters toegelaten mits het dragen van een mondmasker;  

• supporters worden pas toegelaten vanaf het moment dat de opwarming van de wedstrijd gestart is en alle 

spelers zich op het terrein begeven. Het is de corona-verantwoordelijke die hiervoor de toelating geeft; 

• de in – en uitgang voor de bezoekers van de sportzaal tijdens wedstrijden is voorzien aan de linkerzijde van 

de cafetaria; 

• door middel van nadarhekken en bijhorende signalisatie wordt aangeduid dat de ingang langs rechts is en 

de uitgang langs links is. De nadarhekken en signalisatie worden geplaatst bij aanvang van de wedstrijd; 

• zodra men de sporthal binnen is, dient de registratie te gebeuren ofwel via een QR code aangemaakt & 

kenbaar gemaakt door Clem, ofwel door het invullen van het registratieformulier van Sport Vlaanderen dat 

men kan deponeren in de daartoe voorziene box. De gegevens van een wedstrijddag worden gedurende 14 

dagen bijgehouden door de Corona coördinatoren en daarna verwijderd; 

• aan de inkomtafel wordt handgel geplaatst. De Clem medewerkers die de inkomtafel bemannen, 

ontsmetten regelmatig hun handen bij het ontvangen/teruggeven van de cash te betalen inkomgelden. Er 

zal een affiche hangen met het verzoek om gepast te betalen. Zodra er een mogelijkheid is dat de 

supporters op elektronische wijze kunnen betalen, wordt dit meegedeeld; 
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• de vaste blauwe tribunes worden uitgetrokken zodanig dat de supporters hierop kunnen plaatsnemen.    

Aan elk tribune wordt een signalisatie voorzien die vermeldt “SUPPORTERS CLEM” & “SUPPORTERS 

BEZOEKERS”;  

• de supporters van de bezoekende ploeg, worden door de corona-verantwoordelijke doorverwezen naar het 

tweede blok van de achterste blauwe tribune;  

• de supporters van de thuisploeg mogen plaatsnemen op de voorste tribune, deze die zich het kortst bij de 

cafetaria bevindt; 

• personen binnen eenzelfde bubbel van max 10 personen (= privé plus uitbreiding sociale bubbel), mogen 

naast elkaar plaatsnemen op de blauwe tribunes. Tussen verschillende bubbels dient men 3 zitjes tussen te 

laten; 

• niet elke rij van de blauwe tribune mag gebruikt worden: er dient telkens 1 rij tussen gelaten te worden; 

• voor en achter het terrein worden indien nodig meerdere mobiele tribunes voorzien, waarop max. 10 

personen (= privé plus uitbreiding sociale bubbel) kunnen plaatsnemen met volgende bezetting: 

 

➢ Indien een familie + sociale bubbel van 10 personen 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 

 

• personen die plaatsnemen op de tribunes, worden verzocht hun mondmasker aan te houden en zich daarna 

niet meer te verplaatsen (hetzij voor toiletbezoek- of cafetariabezoek tijdens de rust); 

• na de rust wordt elke supporter verzocht om zijn zelfde plaats terug in te nemen; 

• tijdens de rust en na de wedstrijd dient de corona-verantwoordelijke erop toe te zien dat: 

- eerst de supporters van de thuisploeg de tribunes verlaten richting uitgang; 

- daarna de supporters van de bezoekers de tribunes verlaten richting uitgang; 

- tenslotte de spelers het terrein verlaten richting kleedkamer; 

• zowel tijdens de rust als na de wedstrijd is het voor supporters VERBODEN om op het terrein te komen of 

ballen uit het ballenrek te nemen; 

• zodra de tribunes leeg zijn, zullen deze ontsmet worden door medewerkers van de club. 

 

  3) WEDSTRIJDEN OP KLEIN TERREIN (enkel U10 & U12) 

 

• bij wedstrijden die gespeeld worden op klein terrein, worden supporters toegelaten mits het dragen van 

een mondmasker;  

• supporters worden pas toegelaten vanaf het moment dat de opwarming van de wedstrijd gestart is en alle 

spelers zich op het terrein begeven. Het is de corona-verantwoordelijke die hiervoor de toelating geeft; 

• de in – en uitgang voor de bezoekers van de sportzaal tijdens wedstrijden is voorzien aan de linkerzijde van 

de cafetaria; 

• door middel van nadarhekken en bijhorende signalisatie wordt aangeduid dat de ingang langs rechts is en 

de uitgang langs links is. De nadarhekken en signalisatie worden door de sportdienst geplaatst bij 

wedstrijden; 

• zodra men de sporthal binnen is, dient de registratie te gebeuren ofwel via een QR code aangemaakt & 

kenbaar gemaakt door Clem, ofwel door het invullen van het registratieformulier van Sport Vlaanderen dat 

men kan deponeren in de daartoe voorziene box. De gegevens van een wedstrijddag worden gedurende 14 

dagen bijgehouden door de Corona coördinatoren en daarna verwijderd; 

• de vaste blauwe tribunes zijn tijdens de wedstrijden op klein terrein NIET in gebruik en mogen in geen geval 

uitgetrokken worden. Er mag ook niets op deze tribunes gelegd worden;  

• wedstrijden op klein terrein worden gespeeld op het middelste terrein; 

• naast het terrein worden zowel voor de bezoekers als de thuisploeg telkens 3 mobiele tribunes voorzien 

met volgende mogelijke bezetting: 
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o Indien een familie + sociale bubbel van 10 personen plaatsneemt dan nemen deze 1 tribune in.  

o 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)  

3) Deze opties werden niet op plan gezet aangezien ze geen standaard opstelling zijn. 

 

• personen die plaatsnemen op de tribunes, worden verzocht hun mondmasker aan te houden en zich daarna 

niet meer te verplaatsen (hetzij voor toiletbezoek of cafetariabezoek tijdens de rust); 

• na de rust wordt elke supporter verzocht om zijn zelfde plaats terug in te nemen; 

• tijdens de rust en na de wedstrijd dient de corona-verantwoordelijke erop toe te zien dat: 

- eerst de supporters van de thuisploeg de tribunes verlaten richting uitgang; 

- daarna de supporters van de bezoekers de tribunes verlaten richting uitgang; 

- tenslotte de spelers het terrein verlaten richting kleedkamer; 

• zowel tijdens de rust als na de wedstrijd is het voor supporters VERBODEN om op het terrein te komen of 

ballen uit het ballenrek te nemen; 

• zodra de tribunes leeg zijn, zullen deze ontsmet worden door medewerkers van de club. 
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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 

 

 

 

Goedgekeurd door het Bestuursorgaan van KBBC CLEM & de sportdienst op datum van 17 september 2020 

In voege vanaf 17 september 2020. 

 


