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COVID maartregelen oktober 2020 
 
 
Beste speelsters, ouders, supporters,  
 
  
Vanuit Basketbal Vlaanderen, overheid en vanuit het Avanti Brugge Dames bestuur streven we er 
naar om iedere speelster een zo gezond mogelijke sportieve omgeving te bieden tijdens het 
uitvoeren van onze geliefde basketbal sport. Om dit mogelijk te maken werden COVID-19 , aka 
“Corona”, richtlijnen opgesteld die tijdens de wedstrijden strikt dienen opgevolgd te worden door 
coaches, speelsters, ouders en supporters. Wij verwachten dat iedereen zich van deze COVID 19 
richtlijnen houdt en elkaar helpt om deze richtlijnen in de praktijk te brengen.  
  

ALGEMEEN 
 

- Toegang tot de Sportzaal ”De Varens” wordt enkel en zonder uitzondering gedaan via de 
deur aan de rechterkant van de sportzaal. Hiermee willen we de instroom en uitstroom van 
speelsters, ouders en supporters gescheiden houden waardoor de 1,5 meter richtlijn kan 
gerespecteerd worden. 
 

  
 

- Nog voor het binnen gaan van de sportzaal wordt de mogelijkheid geboden om de handen te 
ontsmetten en geldt vanaf het betreden van het sportcomplex het 1,5 meter social 
distancing principe. 
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- Er is ook binnen de mogelijkheid om de handen te ontsmetten voor men op de tribune 
plaats neemt.  

 

    
 

IEDEREEN , coaches , speelsters , ouders en supporters MOETEN hun handen ontsmetten bij 
het betreden van het sportcomlex. 
  

- Het verlaten van de sportzaal kan enkel gebeuren via de linker deur van de sportzaal. In de 
sportzaal staat deze uitgang duidelijk aangeduid op grote roll-up banners.   
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- Registratie van de gegevens van de ouders en supporters bij het binnenkomen van de 
sportzaal (naam, e-mailadres en telefoonnummer) is verplicht en is direct gelinkt met 
contact tracing. Bij het betreden van de sportzaal kan je niet naast deze banner met QR code 
lopen! Via inlezen van deze QR-code met uw GSM komt U terecht op het registratie 
formulier.  Indien men geen QR kan inscannen, contacteer de COVID 19 coördinator voor 
registratie! 

  

 
 
 
Voor speelsters , tafelcommisarissen , refs , coaches en team staf geldt het wedstrijdblad , al dan 
niet digitaal , als registratie van aanwezigheid. Voor hen dient de QR-code niet ingelezen te worden. 
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Richtlijnen voor ouders, supporters en toeschouwers 
 

- Op de zittribunes worden de social distance regels gerespecteerd. Een gezin kan een 
bubbel vormen en samen zitten. 

- Iedereen draagt een mondmasker bij het betreden van de sportzaal . Naast 
individuele posters aan de ingang zal een specifieke banner deze verplichting 
vermelden.  

- Elke supporter of toeschouwer moet STEEDS een mondmasker dragen tijdens 
zijn/haar aanwezigheid in de sportzaal. De mondmasker verplichting is ook van 
toepassing voor supporters of toeschouwers binnen de familie en andere “bubbels”. 
Een specifieke banner maakt iedereen hierop attent.   

 
- Supporters van het thuis- en uit team worden in de mate van het mogelijke van 

elkaar gescheiden. Een banner zal duidelijk maken wie waar in de tribune moet 
plaats nemen. 
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- Supporters en toeschouwers betreden het sportterrein niet om spelers/coach te 
begroeten. Niet voor, tijdens of na de wedstrijd.  
 

- Bij twijfel omtrent de COVID-19 richtlijnen kan er steeds beroep gedaan worden op 
de Avanti Brugge Dames COVID-19 coördinatoren die herkenbaar aanwezig zullen 
zijn. Ze dragen een geel fluo hesje. Er zal steeds minstens één (1) COVID-19 
coördinator aanwezig zijn. Deze persoon of personen hebben de bevoegdheid om 
speelsters/coaches, ouders en supporters te helpen de COVID-19 richtlijnen op te 
volgen.  
 

- Voor, na en tijdens de wedstrijdpauzes kan en mag men naar de Avanti Brugge 
Dames kantine gaan. Banners zullen de juiste wandelrichting aanduiden. 

 
 

- De wandelrichting van tribune naar de kantine of uitgang is duidelijk aangeduid met 
banners. Gelieve ook de aangebrachte wandelstroken te volgen. Om terug naar de sportzaal 
te gaan moet men via de uitgang van de kantine/zaal naar buiten wandelen en zo terug de 
ingang van het sportcomplex binnen wandelen. NOOIT via de wandelstrook tegen de 
richting in de zaal betreden! 
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Richtlijnen Kantine 
 

- Respecteer de 1,5 meter social distancing richtlijnen. Deze worden herhaaldelijk via posters 
kenbaar gemaakt. Ook wanneer er vanuit de tribunes naar de kantine of uitgang wordt 
gegaan.  
 

- Voor het uitschenken van drank wordt zoveel mogelijk van “wegwerp” bekers gebruik 
gemaakt om contaminatie via hergebruik van glazen te vermijden. 
 

- De deur van de Avanti Brugge Dames kantine (uitgang) dient steeds open te staan om zoveel 
mogelijk natuurlijke luchtcirculatie te creëren in de kantine. 
 

- Er wordt gestreefd naar maximaal 50 personen aanwezig in de kantine. Bij het overschrijden 
van dit aantal zal de COVID-19 coördinator bijkomende adviezen geven om dit maximaal 
aantal in de kantine te respecteren. 
 

- Er worden geen brood of andere maaltijden aan de tegenstander, refs en eigen speelsters 
aangeboden.  
 

 
Richtlijnen wedstrijd op verplaatsing 
 
 
Voor WEDSTRIJDEN op VERPLAATSING: toeschouwers en supporters van het bezoekende 
team zijn beperkt tot max. 12 personen. Dit is naast de spelers en staf welk uit maximaal 16 
personen kunnen bestaan. Er kan hiervan ENKEL afgeweken worden door voorafgaand 
overleg met de tegenpartij.  
Overleg met de tegenpartij kan onder andere via de website van onze tegenstander 
gebeuren of via de staf van onze eigen vereniging. In ieder geval dient Basketbal Vlaanderen 
ook op de hoogte gebracht worden via competitie@basketbal.vlaanderen als afwijkingen 
worden toegestaan door onze tegenpartij. Communicatie naar Basketbal Vlaanderen 
gebeurt het best via de staf van onze vereniging.  
 
 
 
 
  

mailto:competitie@basketbal.vlaanderen
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Richtlijnen voor de speelsters en officials 
 

 
- Net zoals voor de toeschouwers en supporters, dragen alle speelsters en “Refs” 

mond -en neus bescherming bij het betreden van de sportzaal. Hiervan wordt NIET 
afgeweken. 

- Enkel tijdens de opwarming en de wedstrijd zelf kunnen de speelsters, coach en 
officials hiervan afwijken. 

- Taktiek -en wedstrijd voor/na beschouwingen tussen speelsters en coaches worden 
NIET in de kleedkamers uitgevoerd. Deze dienen in de sportzaal te gebeuren.  

- Sportkledij wordt zoveel als mogelijk reeds thuis aan gedaan om drukte in de 
kleedkamers te vermijden. 

- Speelsters wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is van de 
vorige wedstrijd en tot wanneer de spelersbank, stoelen en wedstrijdtafel ontsmet 
zijn. Contacten tussen de wisselende teams wordt vermeden. 

- De opwarmtijd wordt tot een minimum beperkt, zodat het contact tussen 
verschillende teams bij wissel van de wedstrijden maximaal beperkt blijft. 

- Bij de opwarming worden maximaal 3 ballen per team gebruikt. 
- Elke speler voorziet in een eigen gepersonaliseerde en reeds gevulde drinkfles. Er 

worden geen drinkflessen tijdens de wedstrijd voorzien en iedereen ruimt zijn eigen 
afval op. Gebruik alvast geen “team” gedeelde en gemeenschappelijke flessen. De 
ontvangende ploeg stelt geen “team” en gemeenschappelijke drinkflessen 
beschikbaar.    

- Geen onnodig fysiek contact tussen spelers (handshakes, high en low “fives” , …) , 
scheidsrechters en tafelofficials.  

- Na de wedstrijd ruimt elk team zijn deel van de bank op.   
- Spelers gaan na de wedstrijd meteen richting hun toegewezen kleedkamer. 
- Dragen van voetslippers ofte “flip-flops” in de kleedkamers en de douches wordt 

sterk aangeraden 
- De aanwezigheidstijd in de kleedkamers en de douches wordt maximaal beperkt. 
- Tijdens de wedstrijden worden de kleedkamers ontruimd en worden sportzakken, 

kledij , …. niet achter gelaten in de kleedkamers.   
- Er wordt verwacht dat de teams en refs die gebruik maken van de kleedkamers en 

douches deze nadien zelf reinigen en ontsmetten. Avanti Brugge Dames stelt 
hiervoor het nodige materiaal beschikbaar. Concreet worden de zitbanken in de 
kleedkamers ontsmet en wordt de vloer gereinigd met trekker/dweil met zeep of 
javeloplossing. 

- Na het nemen van een douche en terug aankleden wordt de kleedkamer 
onmiddellijk verlaten en wordt er niet “rond gehangen” in de sportzaal. Iedereen 
begeeft zich naar de kantine of verlaat de sportzaal via de uitgang in de kantine.  
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Richtlijnen voor de tafel-officials 
 
 
 

- Tafel-commissarissen of tafel-officials houden minstens 1,5m afstand van elkaar 
tijdens hun taak als official OF indien dit niet mogelijk is, dragen mondbescherming 
aan de tafel, ook tijdens de wedstrijd. 

- Spelersbanken, coach stoel, tafel, tafelmateriaal en vervangingsstoelen worden voor 
en na elke wedstrijd ontsmet door de gebruiker zelf! Er zal voldoende 
ontsmettingsmiddel en doekjes voorzien worden. 

- De stoelen voor vervangers staan op minstens 1,5 meter van de wedstrijdtafel. 
- Vul zo veel mogelijk het digitaal wedstrijdformulier op voorhand in. 
- PC/tablet, 24 sec. en klok worden voor en na de wedstrijd ontsmet door de 

gebruiker zelf!  
- Bij gebruik van een tablet wordt 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. 
  
 
 

VARIA – Goede COVID-19 afspraken 
 

 
- Eten en drinken voor toeschouwers en supporters in de sportzaal is VERBODEN 
- Speelsters nemen zelf voldoende water mee in een vooraf gevulde en 

gepersonaliseerde drinkfles. Deel deze NOOIT.   
- Check vooraf als je je mond/neusmasker mee hebt. 
- Volg de COVID-19 richtlijnen en aanbevelingen van de COVID-19 coördinators. 
- Kom NIET naar de wedstrijd of training als je je ziek voelt. Ook niet als “morele” 

steun voor je team. 
- Ontsmet je handen voor je het sportcomplex binnen komt. Neem indien mogelijk je 

eigen ontsmettingsspray mee. 
- In het sportcomplex “De Varens” wordt toiletbezoek beperkt tot maximaal 2 

personen aanwezig in het toilet (dames of heren toilet) op hetzelfde moment.    
- Avanti Brugge Dames stelt meerdere desinfectie en reinigingsmiddelen ter 

beschikking. Neem deze aub niet mee. Deze zijn niet alleen een behoorlijke kost voor 
onze vereniging, ze dienen ter beschikking te zijn en blijven van iedereen! 

- Was en reinig zelf uw vereniging sportkledij. Hiermee vermijden we mogelijk  
contaminaties via sportkledij.   


