Protocol: thuiswedstrijden teams BVC’73.
Dit protocol is een aanvulling op het eerder gepubliceerde algemene protocol, te vinden op www.bvc73.nl
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Voor het betreden van ’t Onderschoer gelden de maatregelen van het RIVM.
Blijf thuis en laat je testen, als:
- Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
- Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
- Een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.
Looproutes
- Looproutes met éénrichtingsverkeer zijn aangebracht in ‘t Onderschoer, zodat iedereen zoveel
mogelijk zich kan houden aan de 1,5 meter afstand. Volg hiervoor de bewijzering op de vloer.
- Bij aankomst bij de sporthal zal minstens 1 zaalwacht aanwezig zijn die alle teams ontvangt.
- Bij binnenkomst is er een plek om te desinfecteren.
- De zaalwacht begeleid het team naar de plaats waar men gezamenlijk kan wachten. Op zijn of haar
teken kan het team het speelveld betreden. Niet eerder, om de 1,5 meter te kunnen waarborgen.
Wedstrijden
- Zorg er bij de wedstrijd voor dat het DWF vooraf en goed is ingevuld en dat alle coaches en tellers op
het formulier staan. Die gegevens zijn nodig in het geval er wel een besmetting bekend wordt en er
bron- en contactonderzoek gedaan moet worden.
- ALLE sporters en scheidsrechters zijn verplicht in sportkleding naar ‘t Onderschoer te komen. Dit
geldt voor de BVC-teams maar ook voor gasten.
- Zorg dat je in de week voorafgaand aan je wedstrijd, het wedstrijdtenue uitdeelt aan de spelers.
Vooraf aan de wedstrijd kan GEEN gebruik worden gemaakt van de kleedkamer.
- Kom zo kort mogelijk voor aanvang van de wedstrijd.
- Tijdens de warming-up en time-out moet er 1,5 meter afstand gehouden worden.
- Wisselspelers en coaches buiten het veld moeten onderling ook 1,5 meter afstand houden.
- We vragen iedereen zijn/haar eigen bidon mee te nemen, zodat de waterflessen niet met elkaar
worden gebruikt.
- Schreeuwen, high-fives en handen schudden is niet toegestaan. Applaudisseren is toegestaan.
- Er mogen alleen spelers, coaches, officials en vrijwilligers in de zaal aanwezig zijn.
- Na de wedstrijd ga je naar de aangewezen plek gaat waar je iets kan drinken of verlaat je de sporthal.
- Na de wedstrijd moeten de ballen, scheidsrechtersstoel en de palen worden schoongemaakt.
Hiervoor zijn schoonmaakmiddelen aanwezig. Trainer/Coach/Aanvoerder zijn hiervoor
verantwoordelijk!
- Indien je met mensen uit verschillende huishoudens in één auto zit, bijvoorbeeld naar uitwedstrijden,
wordt dringend geadviseerd allemaal een mondkapje te dragen.
- Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar oud. We adviseren dringend de rijdende ouder een
mondkapje te dragen omdat wij ervan uit gaan dat de inzittenden niet uit hetzelfde gezin komen.
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Doordeweekse wedstrijden
Bij doordeweekse wedstrijden verwachten wij dat de coaches/trainers/aanvoerders van BVC’73 de
ontvangst van de tegenstander voor hun rekening nemen.
Kleedruimtes
- Kleedkamers zijn alleen via de gang onder de trap te betreden en worden via de andere deur weer
verlaten.
- We maken geen onderscheid meer tussen de dames en heren kleedkamer. De kleedkamers zullen
gekoppeld zijn aan de velden (1 en 2).
- Vooraf aan de wedstrijd kan GEEN gebruik worden gemaakt van de kleedkamer.
- Kleedruimtes en toiletvoorzieningen zijn beschikbaar, de douches NIET!.
- Beperk het toiletbezoek en kom al omgekleed naar de sporthal.
- Na afloop van de wedstrijd kan er gebruik worden gemaakt van de kleedkamers om bijvoorbeeld
wedstrijdtenues te verzamelen.
- Maximaal 6 personen tegelijkertijd in de kleedkamer.
Deze maatregel geldt alleen voor leden van 18 jaar en ouder.
- BVC’73 stuurt in de week voorafgaand aan de thuiswedstrijd een mail naar de gastenteams waarin
wordt aangegeven dat men in sportkleding MOET komen, de DWF alvast mag invullen, douchen NIET
mogelijk is na de wedstrijd, iets kan drinken na afloop van de wedstrijd bij voldoende ruimte.
Zaalwacht
Dit zijn de grove richtlijnen. Met vragen kun je bij het bestuur terecht.
- Opzetten van de velden.
- De gehele dag blijven er minimaal 2 mensen in de sporthal.
- Zij dragen een herkenbaar shirt van ’t Onderschoer.
- Zij zijn aanspreekpunt voor de teams en scheidsrechters als het gaat om de wedstrijden, op hoogte
maken van de netten enz.
- Elke wedstrijddag zijn er naast de kleedkamers 2 extra wachtruimtes voor teams beschikbaar. ’s
Ochtends overleg je met ’t Onderschoer welke dat voor die dag zijn.
- Bij aankomst van teams en scheidsrechters worden deze ontvangen en begeleid naar één van de
wachtruimtes.
- Als de zaal beschikbaar is, mogen de teams daarheen worden verwezen.
- Na afloop van de wedstrijd begeleid de zaalwacht de teams naar de kleedkamers of een plek om wat
te drinken.
- 1 tablet is beschikbaar die als nood door de zaalwacht kan worden ingezet (let op dat deze na
gebruik wordt schoongemaakt!). Met uitzondering van HS1 worden alle wedstrijden op papier geteld
en bij voorkeur met eigen mobiele telefoon in het DWF gezet.
- Er zijn reinigingsdoekje/spuitflacons voor het afnemen van de wedstrijdballen, palen,
scheidsrechterstoel, tablet etc. beschikbaar.
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