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CORONA PROTOCOL-SPORTHAL DE KUIL 
 

Hieronder de richtlijnen per doelgroep. Lees grondig door en volg het op. Voor alles geldt: Gezond verstand 
gebruiken staat voorop! Daarnaast verwijzen wij iedereen naar de richtlijnen vanuit de overheid en RIVM 
en in dit verband naar de richtlijnen van het NOC/NSF. Raadpleeg deze. Dat helpt! Veel plezier met de 
wedstrijden!! 

Aangescherpte maatregelen per 29 september 2020 

Vanaf 29 september geldt voor een periode van drie weken dat er geen publiek bij wedstrijden aanwezig 
mag zijn en dat de sportkantines dicht zijn. De sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale 
samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten die deze periode geldt. Er mag dus gesport 
worden, maar zonder publiek. Voor ouders van kinderen t/m 17 jaar die rijden naar een uitwedstrijd geldt 
dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Beperk dit aantal rijdende ouders 
wel tot het minimaal noodzakelijke aantal. Zij zullen dus in de hal aanwezig mogen zijn. Dit geldt niet voor 
ouders van kinderen van de thuisverenigingen. 

- Coaches van gast- en thuisteams worden beschouwd als begeleider; 
- Per team maximaal 2 coaches toegestaan; 
- Per gastteam – uitgaande van 1 chauffeur per 3-4 spelers - maximaal 4 chauffeurs toegestaan; 
- Dringende oproep aantal chauffeurs te beperken; 
- Chauffeurs zijn in dit verband toeschouwer en volgen richtlijnen voor toeschouwers (hieronder); 
- Gasten arriveren zo laat als mogelijk bij de wedstrijd accommodatie; 
- Thuispubliek is niet toegestaan; 
- Na de wedstrijd dient eenieder direct de tribune te verlaten en te wachten bij de bar; 
- Alle thuissporters, die geen verdere taak meer hebben, na wedstrijd direct de accommodatie verlaten; 
- Gastteams na wedstrijd direct naar de aan hun toegewezen kleedkamers, z.s.m. sporthal verlaten; 
- De bar is gesloten, dus geen mogelijkheid eten of drinken te kopen; 
- Bij verdere vragen informeren bij de coördinator met het gele jasje. 

Richtlijnen basketballers - GASTEN 

- Bij binnenkomst rechts aanhouden, de rode pijlen op vloer volgend; 
- Registreer u via de aanwezige QR code, liggen op diverse plaatsen in accommodatie; 
- U slaat na binnenkomst, na circa 4 meter, rechtsaf richting de u toebedeelde kleedkamer;  
- U gaat NIET eerst naar de tribune, begeleiders en coaches wel; 
- Kleedkamernummer staat bij afslag aangegeven; 
- U kleedt zich om in kleedkamer en verlaat deze NIET; 
- Zodra het veld vrij is, wordt u en uw team opgehaald door de coördinator corona; 
- U neemt alle eigendommen mee de zaal in; 
- Tijdens wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van toiletten in kleedkamers 1 en 2; 
- Tijdens wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van waterpunt in EHBO ruimte en invalidentoilet; 
- Kleedkamers mogen NIET worden gebruikt voor teamoverleg; 
- Na wedstrijd gaat u DIRECT naar andere toebedeelde kleedkamer aan andere zijde van de sporthal;  
- Het is NIET toegestaan om via de tribune de zaal te verlaten; 
- In deze kleedkamers is douchen toegestaan, wij adviseren u dit NIET te doen; 
- Aantal personen bedraagt maximaal10 in kleedkamer en maximaal 5 in doucheruimte; 
- U verlaat via kleedkamerdeur de kleedkamer; 
- U gaat linksaf via gang richting bar en uitgang; 
- Het is niet toegestaan de tribune weer te betreden na de wedstrijd, wachten bij bar of buiten. 

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
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Richtlijnen basketballers - THUIS 

- U komt in wedstrijdtenue aan bij sporthal de Kuil; 
- Registreer u via de aanwezige QR code, liggen op diverse plaatsen in accommodatie; 
- Bij binnenkomst rechts aanhouden, de rode pijlen op vloer volgend, naar tribune; 
- U gaat NIET via de kleedkamer, coaches ook niet; 
- U en uw team nemen plaats op de tribune uiterst rechts, achter lint en verlaat deze niet; 
- Zodra het veld vrij is, wordt u en uw team opgehaald door de coördinator corona: 
- Tijdens wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van toiletten in kleedkamers 1 en 2; 
- Tijdens wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van waterpunt in EHBO ruimte en invalidentoilet; 
- Kleedkamers mogen NIET worden gebruikt voor teamoverleg; 
- Na wedstrijd gaat u DIRECT via blauwe pijl op tribunemuur naar bar of uitgang; 
- Het is NIET toegestaan om via de kleedkamers de zaal te verlaten; 
- Het is niet toegestaan na de wedstrijd op de tribune te blijven; 
- Als u geen verdere taken meer hebt, per direct de sporthal verlaten. 

Richtlijnen toeschouwers (begeleiders, zie aangescherpte maatregelen) 

- Er is geen thuispubliek toegestaan; 
- Bij binnenkomst rechts aanhouden, de groene pijlen op vloer volgend, naar tribune; 
- Registreer u via de aanwezige QR code, liggen op diverse plaatsen in accommodatie; 
- U wacht niet voor de ingang van de tribune, maar gaat direct naar zitplaatsen; 
- Voor de zitplaatsen geldt geen routing, wel de algemene richtlijnen omtrent corona; 
- U neemt plaats op de NIET met rood-wit lint afgezette zitplaatsen op de tribune; 
- U houdt zoveel als mogelijk links aan; 
- Rechts op de tribune, achter het rood/witte lint, is gereserveerd voor basketballers; 
- Als u de tribune verlaat volgt u de groene pijlen kort voor het regiehok langs; 
- Als u naar het toilet moet volgt u de groene pijlen kort voor het regiehok langs; 
- Openbaar toilet bevindt zich bij binnenkomst hoofdingang gelijk rechts; 
- U gaat NIET tegen de looprichtingen in terug naar toilet, bar of uitgang; 
- Het is niet toegestaan na de wedstrijd op de tribune te blijven, u verlaat deze direct; 
- Het is niet toegestaan de tribune weer te betreden na de wedstrijd, wachten bij bar of buiten. 

Richtlijnen trainer/coaches – GASTEN & THUIS 

- Bij binnenkomst rechts aanhouden, de groene pijlen op vloer volgend, naar tribune; 
- Registreer u via de aanwezige QR code, liggen op diverse plaatsen in accommodatie; 
- U gaat NIET via de kleedkamer; 
- U neemt plaats op de NIET afgezette zitplaatsen op de tribune en betreed de zaal NIET; 
- U houdt zoveel als mogelijk links aan; 
- Rechts op de tribune, achter het rood/witte lint, is gereserveerd voor basketballers; 
- Als u de tribune tussentijds verlaat volgt u de groene pijlen kort voor het regiehok langs; 
- U gaat NIET tegen de looprichtingen in terug naar bar of uitgang; 
- Op de tribune dient u zich te houden aan de corona richtlijnen; 
- Zodra het veld vrij is, wordt uw team opgehaald door de coördinator corona; 
- U betreedt het veld via de tribune uiterst rechts, zodra uw team het veld betreedt; 
- Tijdens wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van toiletten in kleedkamers 1 en 2; 
- Tijdens wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van waterpunt in EHBO ruimte en invalidentoilet; 
- Kleedkamers mogen niet worden gebruikt voor teamoverleg; 
- Na wedstrijd gaat u DIRECT via blauwe pijl op tribunemuur naar zitkuil of uitgang; 
- Het is NIET toegestaan om via de kleedkamers de zaal te verlaten; 
- Het is niet toegestaan na de wedstrijd op de tribune te blijven, u verlaat deze direct; 
- Als u als thuiscoach geen verdere taken meer hebt, per direct de sporthal verlaten; 
- Als gastcoach wachten bij bar of buiten; 
- Het is niet toegestaan de tribune weer te betreden na de wedstrijd, wachten bij bar of buiten. 
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Richtlijnen jury(tafel)leden 

- U komt in wedstrijdtenue aan bij sporthal de Kuil als u zelf nog een thuiswedstrijd hebt; 
- Registreer u via de aanwezige QR code, liggen op diverse plaatsen in accommodatie; 
- Bij binnenkomst rechts aanhouden, de rode pijlen op vloer volgend, naar tribune; 
- U gaat NIET via de kleedkamer; 
- U neemt plaats op de tribune en betreed de zaal NIET; 
- Zodra het veld vrij is, betreedt u ook de zaal, uiterst rechts; 
- U en overige juryleden nemen bij 18+ de 1,5 meter in acht tijdens uitoefening jurytaken; 
- Voordat u begint desinfecteert u de materialen met de aanwezige doekjes; 
- Doekjes deponeren in aanwezige prullenbak; 
- Tijdens wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van toiletten in kleedkamers 1 en 2; 
- Tijdens wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van waterpunt in EHBO ruimte en invalidentoilet; 
- Na wedstrijd gaat u DIRECT via blauwe pijl op tribunemuur naar bar of uitgang; 
- Als u nog een wedstrijd spelen moet, de richtlijnen voor thuisteams volgen; 
- Het is NIET toegestaan om via de kleedkamers de zaal te verlaten; 
- Als u geen verdere taken meer hebt, per direct de sporthal verlaten. 

Richtlijnen scheidsrechters 

- U komt in wedstrijdtenue aan bij sporthal de Kuil als u zelf nog een thuiswedstrijd hebt; 
- Registreer u via de aanwezige QR code, liggen op diverse plaatsen in accommodatie; 
- U maakt gebruik van uw persoonlijke scheidsrechtersfluit; 
- Bij binnenkomst rechts aanhouden, de rode pijlen op vloer volgend, naar tribune; 
- U gaat NIET via de kleedkamer; 
- Zodra u op de tribune bent in regiehok een scheidsrechtershirt ophalen en aantrekken; 
- Heeft u al een scheidsrechter tenue (aan), dan is dit niet nodig; 
- U neemt plaats op de NIET afgezette zitplaatsen op de tribune en betreed de zaal NIET; 
- Probeer zoveel als mogelijk links te gaan zitten, rechts is gereserveerd; 
- Als u de tribune tussentijds verlaat, volgt u de groene pijlen kort voor het regiehok langs; 
- U gaat NIET tegen de looprichtingen in terug naar bar of uitgang; 
- Op de tribune dient u zich te houden aan de corona richtlijnen; 
- U neemt tijdens de wedstrijd de corona richtlijnen zoveel als mogelijk in acht 
- Tijdens wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van toiletten in kleedkamers 1 en 2; 
- Tijdens wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van waterpunt in EHBO ruimte en invalidentoilet; 
- Na de wedstrijd deponeert u het scheidsrechtershirt in de bak naast de jurytafel; 
- Na wedstrijd gaat u DIRECT via blauwe pijl op tribunemuur naar of uitgang; 
- Het is NIET toegestaan om via de kleedkamers de zaal te verlaten; 
- Als u geen verdere taken meer hebt, per direct de sporthal verlaten. 

Richtlijnen bondscheidsrechters 

- U komt in tenue aan bij sporthal de Kuil; 
- Registreer u via de aanwezige QR code, liggen op diverse plaatsen in accommodatie; 
- U maakt gebruik van uw persoonlijke scheidsrechtersfluit; 
- Bij binnenkomst rechts aanhouden, de rode pijlen op vloer volgend, naar tribune; 
- U gaat NIET via de kleedkamer; 
- U neemt plaats op de NIET afgezette zitplaatsen op de tribune en betreed de zaal NIET; 
- Probeer zoveel als mogelijk links te gaan zitten, rechts is gereserveerd; 
- Als u de tribune tussentijds verlaat, volgt u de groene pijlen kort voor het regiehok langs; 
- U gaat NIET tegen de looprichtingen in terug naar bar of uitgang; 
- Op de tribune dient u zich te houden aan de corona richtlijnen; 
- U neemt tijdens de wedstrijd de corona richtlijnen zoveel als mogelijk in acht; 
- Tijdens wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van toiletten in kleedkamers 1 en 2; 
- Tijdens wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van waterpunt in EHBO ruimte en invalidentoilet; 
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- Na wedstrijd gaat u DIRECT via blauwe pijl op tribunemuur naar uitgang; 
- Het is NIET toegestaan om via de kleedkamers de zaal te verlaten; 
- Als u geen verdere taken meer hebt, per direct de sporthal verlaten; 
- Bij corona coördinator melden, als u gebruik wilt maken van douche en kleedruimte. 

Algemene richtlijnen 

- Desinfecteer uw handen als u accommodatie betreedt, zaal verlaat, toilet heeft bezocht; 
- Als u niet speelt, neemt u de richtlijnen in acht. Ook in de zaal; 
- Registreer u via de aanwezige QR code; 
- Bij het verlaten van de zaal, dient iedereen de handen te desinfecteren; 
- Laat geen rommel achter in kleedkamer, zaal en op tribune; 
- In de prullenbakken op de jurytafel en op tribune kunt u uw afval kwijt; 
- Niet onnodig schreeuwen; 
- Onnodig contact maken met elkaar vermijden; 
- Bij de line up gebruik maken van een mondelinge groet. 


