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Responsible Young Dino’s  
Veilig basketbal  

daar zorgen we samen voor 
- met 5 eenvoudige afspraken - 

 
5.0 --- 07/10/2020 – ROOD IS NIEUW 

 
1. +++ NIEUW +++ NU EVEN GEEN TOEGANG VOOR PUBLIEK/OUDERS IN E. HIEL SPORTHAL 

 Publiek/Ouders zijn de komende tijd even niet toegelaten in HELE gebouw (niet in de 
sportzaal, niet in de cafetaria/Dino Bar). Dit geldt tijdens trainingen & wedstrijden. 

 In sportzaal komen enkel: spelers, coaches, refs, ouders-begeleiders (score, klok & délégué). 

 Andere ouders, ga even wandelen, luchtje scheppen, benen strekken. ’t Josafat park ligt 
dichtbij. 

2. +++ NIEUW +++ KLEEDKAMERS/DOUCHES IN E. HIEL SPORTHAL GESLOTEN 

 Geen gebruik van kleedkamers: niet tijdens training, niet voor/na wedstrijd 
(wedstrijdtruitjes/broekjes). 

3. AFSPRAKEN VOOR SPELERS IN E. HIEL SPORTHAL 

 Wacht buiten tot je coach/zaalverantwoordelijke je ploeg binnenroept. Verlaat snel nadien. 

 Overal éénrichtingsverkeer (zwarte pijlen op de grond): vanuit inkomhal, sportzaal binnen.  

 Draag correct mondneusmasker indien 12+. Ontsmet je handen bij binnen en buitengaan. 

 Breng 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.  

4. COVID KLACHT/POSITIEVE TEST BIJ EEN SPELER, FAMILIE, IN JE KLAS?  

 Telefoneer steeds zo snel mogelijk persoonlijk naar je coach met duidelijke info (Positieve test 
van wie? Quarantaine? …) (via GSM nummer van de coach) (niet via Whatsapp groepjes) en 
verwittig de club via mail dinobrussels@gmail.com. Wij contacteren u dan verder. 

 Kom niet naar trainingen/wedstrijden, indien COVID klachten/COVID-positief getest, of als in 
je gezin iemand ziek is, je in quarantaine bent, er COVID vastgesteld is in je klas (ook al mag je 
wel zelf naar (lagere) school). 

5.  UITWEDSTRIJDEN 

 Bij vervoer in auto’s, hou mondneusmasker aan bij 12+, ventilatie via geopende autoraampjes.  

 Indien douchen is toegelaten in zaal van de uitwedstrijd, douchen alle leeftijden. 

 


