
 

COVID MAATREGELEN bij thuiswedstrijden van KBBC OOSTKAMP 

Locatie: Sporthal De Valkaart te Oostkamp 

➢ Toegankelijkheid sporthal vóór een wedstrijd.   

WEDSTRIJDEN: Altijd buiten aan sporthal verzamelen. 

JEUGDWEDSTRIJDEN: 30 minuten (waarvan 20’ opwarmen).    

SENIOREN HEREN TWO (2e provinciale): 30 minuten (waarvan 20’ opwarmen).          

SENIOREN ONE (2TDM2A): 45 minuten op zich op te warmen. 

 

➢ Capaciteit zalen: 

Jeugdwedstrijden zaal A en C: 12 supporters thuisploeg (1 begeleider per speler). 

                                                  12 supporters bezoekers (1 begeleider per speler). 

Jeugdwedstrijden zaal B:   12 supporters thuisploeg (1 begeleider per speler). 

                                             8 supporters bezoekers. 

 Seniorwedstrijden ONE - TWO (wedstrijd volgend op elkaar):  

        Capaciteit bij competitie (grote tribune):  200 supporters. 

        Capaciteit bij Beker: 40 à 45 supporters. 

 

➢ Handen ontsmetten bij het binnenkomen in De Valkaart is verplicht. 

 

➢ Bij jeugdwedstrijden zijn de kleedkamers niet toegankelijk om uitrusting aan te doen, dus bij 

aankomst dienen de jeugdspelers reeds hun wedstrijdkledij aan te hebben. 

 

➢ Briefing moet gebeuren in de zaal en niet in de kleedkamer. 

 

➢ Spelers wachten om het terrein te betreden tot deze volledig ontruimd is na de vorige wedstrijd. 

Geef de mensen de tijd om de wedstrijdtafel, spelersbanken, e.d. te ontsmetten. 

 

➢ Iedere speler brengt eigen WATER mee voor tijdens de wedstrijd (thuis- en bezoekende ploeg).  

WATER is wel voorzien voor heren ONE (zowel thuisploeg als bezoekende ploeg) en voor 

scheidsrechters. 

 

➢ Mondmasker is verplicht voor +12 jarige personen. 

De spelers mogen pas hun mondmasker afdoen als ze starten met de opwarming.  Indien men 

tijdens de wedstrijd de zaal verlaat (vb. om een toiletbezoek) dienen de spelers ook terug hun 

mondmaskers aan te doen. 

 

➢ Na de wedstrijd gaan de spelers in groep naar de kleedkamer waar ze kunnen douchen.  De tijd 

die nodig is om te douchen tot een minimum beperken! 

 

➢ Er wordt gevraagd aan zowel de thuisploeg als de bezoekende ploeg om na het douchen 

iemand te voorzien van de ploeg om even de bank in kleedkamer, deurklinken kleedkamer en 

knoppen van douches te ontsmetten.  Materiaal wordt in het weekend ter beschikking gesteld 

van gemeente Oostkamp.  

 

➢ Supporters worden gescheiden gehouden.  Supporters betreden het veld niet om coach en 

spelers te begroeten.  Ook in de rust betreden de supporters het terrein niet om een balletje te 

shotten!! 

 

➢ Registratie is verplicht.  Dit door eventueel een QR-code of registratie via papier die door de 

club zal voorzien zijn. 



 

COVID MAATREGELEN bij thuiswedstrijden van KBBC OOSTKAMP 

Locatie: Riderfort te Ruddervoorde 

➢ Toegankelijkheid sporthal vóór een wedstrijd.   

WEDSTRIJDEN: Altijd buiten aan sporthal verzamelen. 

JEUGDWEDSTRIJDEN: 30 minuten (waarvan 20’ opwarmen).    

SENIOREN HEREN THREE (3e provinciale): 30 minuten (waarvan 20’ opwarmen).          

 

➢ Capaciteit zaal:   40 à 50 supporters. 

 

➢ Handen ontsmetten bij binnenkomst Riderfort is verplicht. 

 

➢ Bij jeugdwedstrijden zijn de kleedkamers niet toegankelijk om uitrusting aan te doen, dus bij 

aankomst dienen de jeugdspelers reeds hun wedstrijdkledij aan te hebben. 

 

➢ Briefing moet gebeuren in de zaal en niet in de kleedkamer. 

 

➢ Spelers wachten om het terrein te betreden tot deze volledig ontruimd is na de vorige wedstrijd. 

Geef de mensen de tijd om de wedstrijdtafel, spelersbanken, e.d. te ontsmetten. 

 

➢ Zowel bezoekende spelers als de thuisploeg brengen hun eigen fles water mee! 

 

➢ Mondmasker is verplicht voor +12 jarige personen. 

De spelers mogen pas hun mondmasker afdoen als ze starten met de opwarming.  Indien men 

tijdens de wedstrijd de zaal verlaat (vb. om een toiletbezoek) dienen de spelers ook terug hun 

mondmaskers aan te doen. 

 

➢ Na de wedstrijd gaan de spelers in groep naar de kleedkamer waar ze kunnen douchen.  De tijd 

die nodig is om te douchen tot een minimum beperken! 

 

➢ Er wordt gevraagd aan zowel de thuisploeg als de bezoekende ploeg om na het douchen 

iemand te voorzien van de ploeg om even de bank in kleedkamer, deurklinken kleedkamer en 

knoppen van douches te ontsmetten.  Materiaal wordt in het weekend ter beschikking gesteld 

van gemeente Oostkamp.  

 

➢ Supporters worden gescheiden gehouden.  Supporters betreden het veld niet om coach en 

spelers te begroeten.  Ook in de rust betreden de supporters het terrein niet om een balletje te 

shotten!! 

 

 

KEEP IT SAFE: handontsmetting – mondmasker – social distancing!!! 

 


