
 
Competitiespelen tijdens coronatijd  

 
1. Algemene hygiëne regels  

 
Ben je verkouden? Blijf thuis. 
Nies en hoest in je ellenboog.  
 
Reinig je handen zorgvuldig: 
In de hal zullen diverse mogelijkheden zijn om je handen te wassen. Desinfecteer je handen voor het 
betreden van de sporthal.  
 
Houd voldoende afstand waar mogelijk (1,5 meter):  
Voor en na het spelen van wedstrijden of trainen houd je minimaal 1,5 meter afstand. Deze regel 
geldt onderling niet voor jeugd tot 18 jaar.  
 
Ben je positief getest?  
Laat het ons weten. Dan brengen wij, indien nodig, de betreffende personen op de hoogte.  
 
 
2. Tijdens de wedstrijd  
 
Invullen van het wedstrijdformulier:  
Zorg er voor dat één persoon per team (ook één persoon van de tegenstander) het 
wedstrijdformulier invult. Desinfecteer je handen bij het invullen van het formulier.  
 
Vermijd zo veel mogelijk fysiek contact:  
Geef geen handen, geen high-fives en moedig teamgenoten niet te luidruchtig aan.  
 
Wachtende spelers:  
De niet spelende spelers wachten, op afstand, naast de baan op bankjes en eventueel op de tribune.  
 
Tellen naast de baan:  
Ben je een teller tijdens de wedstrijd, desinfecteer je handen voor het vastpakken van de telborden. 
Naast elke baan is desinfectiemiddel beschikbaar.  
 
 
3. Contactgegevens 
 
Van elk bezoekend team vragen we graag de contactgegevens (naam, emailadres en 
telefoonnummer) van de teamcaptain. Dit kan genoteerd worden op het wedstrijdformulier. Deze 
contactgegevens worden enkel gebruikt indien hier aanleiding voor is. Twee weken na de wedstrijd 
zullen de gegevens worden verwijderd.  
 
Maak een foto van je wedstrijdformulier, inclusief contactgegevens, en verstuur deze naar Jessica. Zo 
worden de juiste gegevens bewaard.   
 
  
 
 

  



4. In de kleedruimten  
 
De kleedruimtes kunnen beperkt gebruikt worden. Er kunnen maximaal 8 personen de kleedkamers 
betreden. Is het druk? Probeer een andere kleedruimte of wacht op elkaar. 
 
Ga je na de wedstrijd direct naar huis? Douche dan liever thuis.   
 
 
5. Publiek 
 
Publiek is welkom op de tribunes. Uiteraard geldt: houd voldoende afstand. Op de tribune zijn 
zitplekken gemarkeerd.  
 
 
6. Kantine  
 
De kantine is open tijdens wedstrijddagen om eten of te drinken te halen. Een drankje na de 
wedstrijd met de tegenstanders is mogelijk. Houd daarbij voldoende afstand van je teamgenoten en 
de tegenstanders. Houd je daarbij ook aan de aanwijzingen van de medewerkers achter de bar. Het 
verplaatsen van zitplaatsen is verboden.  
 
 
Kortom; hou voldoende rekening met elkaar! Alleen dan kunnen we van onze sport genieten zoals 
we dat gewend waren. Alvast veel dank voor je begrip.  
 
Hartelijke groet,  
Het bestuur van BC Velsen 


