
 

 
Specifieke Covid-19 
Regels BC Kimbria – 

Trainingen

 
Navolgend een aantal specifieke regels voor Trainingen van BC Kimbria in verband met Covid-19. Bij 

vragen kunt u contact opnemen Christoph Meng (Bestuurslid BC Kimbria), via 

algemenezaken@kimbria.nl.  [Aanpassing 29-9-2020] 

Let op:  

- Deze regels vervangen niet de algemene regels van Maastricht Sport, maar vullen deze waar 

noodzakelijk aan.  

- De naleving van de regels van Maastricht Sport en de navolgende specifieke regels zullen 

regelmatig door bestuursleden gecontroleerd worden (en wij verwachten ook dat 

Maastricht Sport dit zal doen). Houd je dan ook strikt aan deze regels. Als we vaststellen dat 

bepaalde leden/teams/ouders zich niet aan de regels houden, dan zijn wij genoodzaakt om 

maatregelen te nemen.  

 

1. Spelers/Trainers: Algemeen 

a. Als je symptomen hebt, ook al zijn dit slechts milde klachten, kom je niet naar de 

training. Trainers hebben de bevoegdheid en de plicht om spelers die ondanks klachten 

op de training verschijnen direct naar huis te sturen.  

b. Nadat je binnenkomt (de hal betreedt), (was) ontsmet je direct je handen met 

desinfecterend middel. De trainers ontvangen flacons desinfecterend middel en er 

zullen centraal (in de Geusselt) navulling beschikbaar zijn (Alleen voor gebruik bij BC 

Kimbria).  

c. Het bestuur van BC Kimbria adviseert omkleden en douchen in de sporthallen tot het 

uiterst noodzakelijke te beperken.  

d. Buiten de trainingen mag de groepsgrootte niet meer dan 4 personen zijn. Voorkom 

dus een grote groep. 

e. Blijven kijken bij andere trainingen is niet toegestaan. Na de training verlaat je gelijk de 

sporthal. 

 

2. Spelers: Afmelden van Training 

a. BC Kimbria is verplicht om te registreren wie er op welk moment in een sportzaal 

aanwezig is. We doen dit als volgt: Iedere speler/speelster is automatisch geregistreerd 

voor de trainingen van zijn of haar team.  Indien je niet bij een training aanwezig kan 

zijn, dien je je op twee manieren af te melden: 

i. Je meldt je af bij je trainer  

ii. Je meldt je af via de volgende link: Afmelden van Training 

mailto:algemenezaken@kimbria.nl
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Let op: Als je je niet via de bovenstaande link afmeldt, sta je automatisch voor de 

desbetreffende training geregistreerd. Indien één van je medespelers positief op Covid-19 

getest wordt, zal de GGD ons vragen om een lijst te overhandigen van spelers die op 

bepaalde trainingen aanwezig waren. Heb je je niet heeft afgemeld, dan sta je automatisch 

op deze lijst. Houdt er rekening mee dat het in toekomst mogelijk verplicht kan zijn dat je 

daardoor 14 dagen in thuisquarantaine dient te gaan.  

3. Spelers: Wisselen van Training 

a. Als je op een bepaalde dag niet de training van je eigen team volgt maar de training 

van een ander team, dien je je hiervoor via volgende link aan te melden: Aanmelden 

bij ander team. Vergeet je dan ook niet af te melden voor de  training van je eigen team 

(zie Punt 2) indien je daar niet meetraint. 

 

4. Interne oefenwedstrijden 

a. Als er Kimbria intern een trainingswedstrijd tussen 2 teams georganiseerd wordt, dan 

dienen de spelers van het team die op dat moment niet in de gekozen sporthal training 

zouden hebben, zich aan te melden als gast bij het andere team via de volgende link: 

Aanmelden bij ander team. Tegelijkertijd dienen zij zich af te melden voor hun eigen 

training (als deze niet doorgaat i.v.m. de trainingswedstrijd).  

 

5. Trainers: Niet aanwezig bij training 

a. Als je op een bepaalde dag tijdens het training niet aanwezig kan zijn, dan meld je je af 

via de link die ook de spelers gebruiken: Afmelden van Training 

 

6. Trainers: Overnemen van training van andere team 

a. Als je voor een andere trainer een training overneemt, dan meld je je aan voor deze 

training met dezelfde link die ook de spelers gebruiken: Aanmelden bij ander team 

 

7. Ouders:  

a. Ouders mogen tijdens de trainingen niet in de sporthal/kleedcabines en tribunes 

aanwezig zijn.  

b. Chauffeurs van jonge kinderen dienen de kinderen enkel te halen en te brengen, 

wachten tot de trainingen zijn afgelopen, mag niet in en rondom de sporthal. 

 

8. Proeftrainingen:   

a. Als spelers die nog niet lid zijn bij Kimbia een training komen volgen, dan dienen zij zich  

te registeren via de volgende link: Aanmelden bezoeker 

b. Ouders mogen niet bij proeftrainingen blijven kijken. 

 

9. Restaurant in de Geusselt/ kantines in andere sporthallen zijn gesloten. 
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