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1. BINNENGAAN IN E. HIEL SPORTHAL 

• Wacht steeds buiten tot je coach/zaalverantwoordelijke je ploeg binnenroept. 

• Overal éénrichtingsverkeer (zwarte pijlen op de grond): vanuit inkomhal, stappen spelers 

onmiddellijk sportzaal binnen (niet naar gang kleedkamers). Uitgang van de zaal: via gang van 

kleedkamers. Uitgang van CAFETARIA op eerste verdieping: via deur RECHTS ACHTER de bar. 

• Draag correct een mond- en neusmasker indien 12+.  

2. SUPPORTERS/OUDERS  

• CAFETARIA: Ouders/supporters tijdens training/wedstrijd nu steeds welkom op eerste 

verdieping in de cafetaria Dino Bar. Let er zelf op dat er max. 20 personen samen zijn. Horeca 

regels: afstand houden, mondmasker aan, tenzij je zit; drinken enkel al zittend. Registratie van 

aanwezigheid via de QR codes (met oog op Contact Tracing).  

• SPORTZAAL: Geen ouders/supporters beneden in sportzaal. Enkel spelers, coaches, 

scheidsrechters, tafelmedewerkers (blad, klok, 24’’) en de délégué. 

3. KLEEDKAMERS 

• TRAININGEN: Geen gebruik van kleedkamers. Kom met sportkledij aan naar de training. 

Basketbalschoenen kun je in de zaal aan/uittrekken. 

• THUISWEDSTRIJDEN E. HIEL: Elke ploeg aan/uitkleden in zelfde kleedkamer voor & na de 

wedstrijd. Vraag jouw kleedkamer nummer aan de zaalverantwoordelijke. Douchen enkel 

vanaf U16 (Spelers van U8/10/12/14 kleden zich om en douchen thuis). 

• UITWEDSTRIJDEN: bij vervoer buiten je bubbel, mond-en neusmasker aan in de auto voor 

12+, ventilatie via open ramen. Indien douchen is toegelaten in zaal, douchen alle leeftijden. 

4. MATERIAAL  

• Breng altijd eigen drinkbus met water mee. 

• Sportmateriaal ontsmetten na training/wedstrijd. Max. 3 ballen/ploeg bij wedstrijd-

opwarming. Twee tafels voor voldoende afstand van tafel–ouders (met mond en neusmasker). 

Na wedstrijd: graag tafel, wedstrijdtafelmateriaal, stoelen & spelersbanken ontsmetten.  

5. COVID KLACHT/POSITIEF BIJ EEN SPELER, FAMILIE, IN JE KLAS?  

• Kom 2 weken niet naar je sportclub, indien COVID klachten/COVID-positief getest, of als in je 

gezin iemand ziek is, of er is COVID vastgesteld in je klas (zelfs al mag je zelf wel naar school). 

• Respecteer met je gezin de thuisisolatie regels, ook bij terugkeer uit oranje/rode zones. 

• Verwittig steeds zo snel mogelijk persoonlijk telefonisch je coach (via GSM nummer) (niet via 

Whatsapp) en ook je club via mail dinobrussels@gmail.com. Wij contacteren u dan verder. 
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