
 

CORONAMAATREGELEN BC Opwijk 

*Wij volgen waar mogelijk de regels vermeld op de website van Basket Vlaanderen. Hieronder toch 

enkele meer clubgerichte maatregelen. 

*Wie ziek is of zich niet goed voelt blijft thuis. 

*Gelieve de tijd in de sporthal zo veel mogelijk te beperken. U wordt pas toegelaten als de vorige 

wedstrijd volledig is afgerond en deze ploegen met supporters de sporthal verlaten hebben. 

*Van zodra u het gebouw waarin de sporthal zich bevind betreedt dient iedereen boven de 12 jaar, 

ook de spelers en coach een mondmasker te dragen. Supporters en familie blijven deze dragen 

gedurende gans de tijd dat ze zich in het gebouw bevinden. Spelers en coach kunnen het masker 

afdoen van zodra de voorbereiding op de match start. 

* Gelieve de routemarkeringen te volgen zodat er zo weinig mogelijk volk elkaar moet kruisen bij het 

beëindigen en starten van opeenvolgende wedstrijden. 

*Iedereen wast zijn handen bij het binnenkomen van de zaal, vlakbij de ingang staat een display met 

ontsmettingsgel. Ook in de zaal voorzien we ontsmettingsgel voor de handen en een product om 

stoelen, tafel, ballen … te ontsmetten. 

*Sta erop dat alle spelers hun eigen, goed gemarkeerde drinkbus meebrengen. Aan de ingang staat 

een waterfontein om deze drinkbussen bij te vullen. Voorlopig is onze cafetaria tot eind september 

gesloten. 

*Mogelijk zullen wij u vragen om uw aanwezigheid te registreren, mogen wij u vragen om dit 

nauwkeurig te doen. Ook hier zullen wij handgel voorzien zodat u in alle veiligheid het register kunt 

invullen. 

*De gemeente Opwijk laat voorlopig geen gebruik van de kleedkamers en douches toe. De spelers 

kunnen zich dus best thuis omkleden. 

*Vermijd onnodig contact, een vriendelijke lach, een knipoog of een elleboogje zal nog een tijd de 

handshake moeten vervangen. 

*Per wedstrijd worden er maximum 12 bezoekende supporters toegelaten. Gelieve dit goed op 

voorhand te bekijken zodat er niet teveel aanwezigen tegelijkertijd zijn in de sporthal. Er zijn aparte 

tribunes voor thuis- en bezoekende supporters voorzien. Probeer zoveel mogelijk de sociale afstand 

te respecteren. 

*Mocht u nog vragen hebben kan u Tom Peeters contacteren, de corona verantwoordelijke van de 

club via mail tom.peeters4@telenet.be 

*BC Opwijk wenst jullie allemaal een gezond en sportief succesvol seizoen toe en graag tot 

binnenkort.     


