
11/9/2020 

CORONA REGELS VOOR IEDEREEN  

WELKOM BIJ SGOLBA AALTER 

Registratie:  

Iedereen die onze sporthal of kantine betreedt moet zich registreren met naam, e-

mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd. 

Hoe te registreren, staat aangeduid aan de ingang van de sporthal en aan de ingang 

van onze kantine. 

Mondmasker: 

In het volledige sportpark geldt mondmaskerplicht, met uitzondering van spelers op 

het terrein. Er kan steeds een mondmasker aangekocht worden in onze kantine. 

(kostprijs 5€) 

Handenhygiëne: 

Iedereen die ons sportpark betreedt of verlaat moet zijn/haar handen ontsmetten. 

Circulatieplan:  

Iedereen moet de aangegeven bewegwijzering volgen. (naar het terrein, de 

kleedkamers en naar de kantine) 

Afstand houden: 

Rond het terrein, in de kantine en in de rest van het sportpark geldt de 1,5 m 

afstandsregel. (rekening houdende met de toelaatbare bubbels) 

Kantine: 

Iedereen die onze kantine bezoekt moet zich registreren en een mondmasker 

dragen. In de kantine zijn enkel zitplaatsen voorzien, waar het mondmasker kan 

afgenomen worden. Er is enkel bediening aan tafel. 

Gezondheid: 

Ben je een beetje ziek, hoest je, heb je keelpijn of koorts kom dan niet naar het 

sportpark, in het belang van eenieders gezondheid. 

 



CORONA REGELS VOOR SPELERS EN 

BEGELEIDERS  

WELKOM BIJ SGOLBA AALTER 

Kleedkamer: 

De kleedkamers zijn voor de wedstrijd niet toegankelijk. Alle spelers dienen reeds in 

spelersoutfit het sportpark te betreden. 

Coaches: 

De coach registreert steeds alle aanwezige spelers. Spelers moeten voor en na elke 

training en de opwarming de handen en de wedstrijdballen ontsmetten.  

De coach blijft steeds op 1,5 m afstand van het terrein, de spelersbank en de 

wedstrijdtafel. Indien afstand niet gegarandeerd kan worden moet de coach een 

mondmasker dragen. 

Douchen na de wedstrijd: 

Bij voorkeur thuis douchen. Kan in het sportpark, maar dan is dit op eigen 

verantwoordelijkheid. De spelers en ploegverantwoordelijken zorgen dat de 

doucheruimtes steeds gereinigd en ontsmet achterblijven. Bezoekers reinigen zelf 

de gebruikte kleedkamer en douches. (producten en materiaal zijn ter plaatse 

aanwezig) 

Drinkfles: 

Alle spelers brengen een eigen drinkfles mee. Bijvullen is steeds mogelijk in de 

sanitaire voorzieningen van de sporthal. Sgolba voorziet niet in bijkomend 

drinkwater. 

Spelersoutfit : 

Alle spelers zijn verantwoordelijk voor eigen outfit. De truitjes en broekjes worden 

individueel meegenomen en gewassen.  

Voor de wedstrijd: 

Er wordt opgewarmd met wedstrijdballen die vooraf ontsmet moeten worden. 

Spelers moeten afstand houden en geven geen handen of knuffels. 

 



Na de wedstrijd: 

Spelers moeten onmiddellijk het terrein en de spelersbanken verlaten na de 

wedstrijd. Spelers moeten afstand houden en geven geen handen of knuffels. 

Supporterende begeleiders: 

De begeleiders moeten tijdens de wedstrijd op de tribune blijven zitten en hun 

mondmasker aanhouden. 

Tafelverantwoordelijken: 

Aan tafel is het dragen van een mondmasker en het regelmatig ontsmetten van de 

handen verplicht. Het ontsmetten van de handen moet minstens gebeuren voor de 

wedstrijd, voor elke wedstrijdkwart en op het einde van de wedstrijd. De 

thuisverantwoordelijken moeten de klok, tablet, 24 sec. bediening en de 

wedstrijdtafel na iedere wedstrijd ontsmetten. Ze moeten er ook voor zorgen dat 

de spelersbanken en de plaatsen voor wisselspelers ontsmet zijn na iedere 

wedstrijd. De tafelverantwoordelijken en spelers voor de volgende wedstrijd 

mogen pas plaatsnemen als alles ontsmet werd. Ontsmettingsmiddel is voorzien 

aan de wedstrijdtafel. 

Scheidsrechters: 

De mondmaskerplicht vervalt enkel tijdens de wedstrijd. Communicatie met de 

tafel gebeurt op 1,5 m afstand van de tafel. 

Hulp of vragen? tijdens onze wedstrijden zal onze coronacoördinator jullie graag te 

woord staan. 

Hulp of vragen? tijdens onze wedstrijden zal onze coronacoördinator Guy 

Stroobandt of onze bestuursleden jullie graag te woord staan. (0486 36 15 86, 

guy@sgolba.be) 

MAX AANTAL SUPPORTERS VAN DE BEZOEKENDE CLUB =15 

UITZONDERLIJK JEUGDWEDSTRIJD OP KLEIN TERREIN MET KLEINER AANTAL TOEGELATEN SUPPORTERS: onze 

club brengt de bezoekers hiervan vooraf op de hoogte!! 

Verhoogd aantal supporters dient vooraf aangevraagd te worden bij de thuisclub 

Sgolba. Enkel na akkoord en het vooraf registreren van alle bezoekers kan dit 

toegelaten worden. 

Deze registratie kan, na akkoord, via onze facebookpagina (Sgolba Aalter – 

bezoekersregistratie) 


