
Corona richtlijnen wedstrijden BC Kimbria – Sporthal Geusselt  
 
Als bestuur van Basketbal Club Kimbria vinden we het belangrijk voor iedereen om op de hoogte te zijn van de 
regels die we willen hanteren inzake het virus COVID-19 tijdens de wedstrijden. Hierbij baseren we ons ook op 
de richtlijnen voorgesteld door het RIVM, de NBB, de DBL en het NOC-NSF. De belangrijkste regel is dat iedereen 
zich moet gedragen alsof hij het virus heeft om zo te voorkomen dat je anderen besmet. Dat betekent dus:  
 
1)  Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

2)  Afstand houden van 1,5 meter;  

3)  Met regelmaat je handen wassen en desinfecteren;  

4) Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen;  

5)  Het is verboden om in een publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te 
schreeuwen.  
 
Daarnaast neemt het bestuur de volgende aanvullende maatregelen om het risico op verspreiding van het virus 
tijdens wedstrijden in de Sporthal de Geusselt zoveel mogelijk te beperken: 
 
Algemeen: 
  
- In de sporthal de Geusselt is door Maastricht Sport een duidelijke routing aangegeven. Bezoekers dienen zich 
hieraan strikt te houden.  

- Bij het betreden van de sporthal de Geusselt zal u noodzakelijkerwijze door het restaurant lopen. We vragen u 
nadrukkelijk om niet in het restaurant te blijven staan. In dit gebied gelden de formele landelijke regels voor de 
horeca.   

- Het aantal toeschouwers in de sporthal mag het aantal van 100 personen niet overschrijden. Het aantal 
toeschouwers, is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en sporters. Indien een bezoekersaantal van 
maximaal 100 is bereikt zullen geen bezoekers meer worden toegelaten.  

- Als u op enig moment andere bezoekers dient te passeren, hou dan afstand of wacht even.  

 
BC Kimbria teams: thuiswedstrijden 
 
 - Let op: Als je niet aan de wedstrijd aanwezig bent, dan meld je je af via dezelfde link als je je afmeldt 
voor een training. Meld je je niet af, dan sta je automatisch als aanwezig geregistreerd.  
- De teams van BC Kimbria verzamelen zich voor de ingang van de sporthal. Spreek een duidelijke tijd af waarop 
je je verzamelt en hou je aan die tijd. Dan dienen de andere spelers niet op jou te wachten. Toegang tot de 
sporthal is voor teams maximaal 30 minuten voor begin van de wedstrijd toegestaan (tenzij voorafgaan geen 
wedstrijd bezig is). 
- Ben je 18 jaar of ouder? Houd bij het verzamelen 1,5 meter afstand van elkaar.  
- Als het team compleet is, ga je, met inachtneming van de 1,5 meter regel de sporthal binnen. Blijf daarbij niet 
in het restaurant staan.  
- Bij binnenkomst van de Sporthal desinfecteer je je handen (hiervoor is bij de ingang van het restaurant gratis 
desinfectiemiddel beschikbaar).  
- Je kleedt je in de aangewezen kleedruimte om. Hou daarbij strikt rekening met het maximum aantal personen 
dat in de kleedruimte toegestaan is (11 of 12 personen, afhankelijk van kleedruimte) en met de 1,5 meter afstand 
van elkaar. Als het team dat voorafgaand een wedstrijd had zich aan het omkleden is, wacht je met je team op 
de tribune of buiten de sporthal.  
- Afhankelijk van het verloop van de wedstrijd die voorafgaand aan jullie wedstrijd plaatsvindt, kan het zijn dat 
jullie kort dienen te wachten met omkleden dan wel na het omkleden korte tijd op de tribune dienen te wachten.  
- Er kan normaal gebruik gemaakt worden van de douches, met de inachtneming van de 1,5 meter-regels en 
het maximum toegestane aantal personen binnen een kleedruimte. 
- Het is niet toegestaan de zaal te betreden voordat de wedstrijd voorafgaand aan jullie wedstrijd is afgelopen.  
- Hou met andere teams rekening: wacht even als je ziet dat het bij de ingang naar de zaal druk is en blijf niet 
met het hele team in een gang wachten tot de kleedruimte vrij is. Alleen samen kunnen we het doen!  
 
BC Kimbria teams: uitwedstrijden 
 
- Tijdens uitwedstrijden dienen de regels van de locatie waar gespeeld wordt gevolgd te worden. Deze kunnen 
afwijken van de regels in de Geusselt. Zorg dat je jezelf vooraf goed op de hoogte stelt van de lokaal geldende 
regels en check bijvoorbeeld de website van de club die je bezoekt.  

- Wat betreft vervoer naar en van wedstrijden wordt (conform het RIVM advies) geadviseerd dat de inzittenden 
mondkapjes dragen, indien de personen in het vervoersmiddel niet alleen uit het eigen huishouden afkomstig 
zijn en 12 jaar of ouder zijn.  

- Let op: Indien door de chauffeur gevraagd dienen medereizigers ten alle tijden in de auto een  
mondkapje te dragen.   
- Let op: spelers zijn zelf verantwoordelijk om een mondkapje bij zich te hebben.  



Bezoekende teams in de Sporthal de Geusselt 
 
- We vragen onze gasten om vóór de sporthal te verzamelen (met inachtneming van de 1,5 meter regel). 
Toegang tot de sporthal is voor de teams maximaal 30 minuten voor begin van de wedstrijd toegestaan.  
- Als het team compleet is, ga je, met inachtneming van de 1,5 meter regel de sporthal binnen. Blijf daarbij niet 
in het restaurant staan. 
- Bij binnenkomst van de Sporthal desinfecteer je je handen (hiervoor is bij de ingang van het restaurant gratis 
desinfectiemiddel beschikbaar).  
- Via het informatiebord is zichtbaar welke kleedruimte aan jullie team toegewezen is.  
- Je kleedt je in de aangewezen kleedruimte om. Hou daarbij strikt rekening met het maximum aantal personen 
dat in de kleedruimte toegestaan is (11 of 12 personen, afhankelijk van kleedruimte) en met de 1,5 meter afstand 
van elkaar. Als het team dat voorafgaand een wedstrijd had zich aan het omkleden is, wacht je met je team op 
de tribune of buiten de sporthal.  
- Afhankelijk van het verloop van de wedstrijd die voorafgaand aan jullie wedstrijd plaatsvindt, kan het zijn dat 
jullie kort dienen te wachten met omkleden dan wel na het omkleden korte tijd op de tribune dienen te wachten.  
- Er kan normaal gebruik gemaakt worden van de douches, met de inachtneming van de 1,5 meter-regels en 
het maximum toegestane personen binnen een kleedruimte. 
- Het is niet toegestaan de zaal te betreden voordat de wedstrijd voorafgaand aan jullie wedstrijd is afgelopen.  
- Hou met andere teams rekening: wacht even als je ziet dat het bij de ingang naar de zaal druk is en blijf niet 
met het hele team in een gang wachten tot de kleedruimte vrij is. Alleen samen kunnen we het doen.  
- Belangrijk: De trainer/verantwoordelijke registreert zich als contactpersoon van het gehele team via de 
volgende link: Registratie Bezoeker Team (een QR code is bij de jurytafel beschikbaar) 
 
Scheidsrechters 
- Bij binnenkomst van de Sporthal desinfecteer je je handen (hiervoor is bij de ingang van het restaurant gratis 
desinfectiemiddel beschikbaar).  
- Om naar de zaal te komen, dien je door het restaurant te lopen. Blijf daarbij niet in het restaurant staan (hier 
gelden de landelijke horecaregels).  
- Indien gewenst, kan je je omkleden in een van de beschikbare kleedruimtes voor scheidsrechters. Hou daarbij 
rekening met het maximaal aantal toegestane personen in de kleedruimtes.  
- We vragen je de zaal pas te betreden op moment dat een eventuele wedstrijd die voorafgaand aan je 
wedstrijd plaatsvindt afgerond is. Dien je nog even te wachten, dan vragen we jou om op de tribune plaats te 
nemen. Natuurlijk mag je ook in het restaurant wachten. Hou in dit geval wel rekening mee dat je je in het 
restaurant dient te registreren.  
- Verder gelden rondom en tijdens de wedstrijd natuurlijk alle regels zoals door de NBB opgesteld.  
 
 

Bezoekers van wedstrijden 
 
- We verzoeken de bezoekende teams uitsluitend te komen met de mensen die voor het vervoer zorgen en 
geen extra toeschouwer mee te nemen. Dit betekent maximaal 5x toeschouwers per bezoekende team.  
- We verzoeken de Kimbria teams, met maximaal twee toeschouwers per speler te komen.  

- Op de tribunes is, met de genoemde maatregelen voor het aantal bezoekers, tijdens de sportwedstrijden van 
BC Kimbria voldoende plek om te kunnen zitten, rekening houdend met de geldende regels omtrent de 1,5 
meter afstand.  
- Bij het betreden van de tribune gedurende wedstrijden, verzoeken we iedere bezoeker zich te registreren 
middels een online aanmeldformulier: Bezoek BC Kimbria Wedstrijd. De link is ook te vinden op de ingang tot 
de tribune (QR code). Het registreren is op vrijwillige basis. Het biedt ons de mogelijkheid u te informeren bij 
een constatering van het corona virus van een bezoeker die op eenzelfde moment als u in de sporthal is 
geweest. Dus bij een bezoek aan de sporthal is het verstandig om u te registreren. Uw gegevens zullen 
maximaal 2 weken worden bewaard en daarna worden vernietigd. 
 
 
Wedstrijden:  
 
Tijdens wedstrijden gelden de algemene NBB regels. Daarnaast worden de volgende maatregelen genomen, 
ten aanzien van spelers, coaches, scheidsrechters en jurytafel:  
 
- Indien 2 wedstrijden tegelijkertijd plaatsvinden, wordt de scheidingswand bij Veld 1 naar beneden gelaten.  

- Coaches, spelers en scheidsrechters blijven op 1,5 meter afstand van de jurytafel. Hiervoor worden matten ter 
markering op de grond gelegd.  

- Wisselspelers en coaches houden 1,5 meter afstand van elkaar op de reservebank 

- Spelers tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden; niet onderling en ook niet tot andere  

   leeftijdsgroepen.  

-  Personen, van 12 tot en met 17 jaar oud, houden 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar of 
ouder, maar hoeven onderling geen afstand te houden. 

https://forms.gle/zJjZJbaHdYBGLb4H9
https://forms.gle/o5FSoAzgEDwdg6Cp8


- De beschikbare jurytafels maken het lastig om altijd een afstand van 1,5 meter tussen de juryleden te kunnen 
garanderen. Daarom worden spatschermen tussen de juryleden geplaatst. Indien gewenst kunnen juryleden 
gebruik maken van mondkapjes die beschikbaar gesteld worden.   

- Na iedere wedstrijd dient het betreffende jurylid de door hem/haar bediende apparatuur te desinfecteren. 
Materiaal hiervoor is aanwezig op de jurytafel.  

 
 
  

 


