PROTOCOL COVID GRIVOK GRIMBERGEN
voor competitie- en tornooiwedstrijden
in Sporthal Prinsenbos, Pastoor Woutersstraat, 1850 Grimbergen

Voor de bezoekende ploegen
Vóór de wedstrijd (= aankomst)
Het binnenkomen in de sportzaal Prinsenbos gebeurt via de hoofdingang.
• Ons advies is: komt zoveel mogelijk in groep toe.
o Spelers: het speelveld is ± 40 minuten vóór de wedstrijd klaar. Als het speelveld nog niet vrij
is, wacht je best buiten de zaal tot de Corona-verantwoordelijke het sein geeft om binnen te
gaan.
o Supporters (ouders, vrienden, vriendinnen…) komen maximum een kwartier vóór het
wedstrijdbegin binnen. Het cafetaria in Grimbergen is gesloten.
• Het binnengaan in de sportzaal:
o De sporters komen in sportkledij. Kleedkamers zijn niet beschikbaar.
o Het mondmasker is voor iedereen (spelers en supporters) verplicht vanaf 12 jaar.
o De handen worden telkens als je de zaal binnenkomt verplicht ontsmet. Grivok zorgt zelf voor
de handgel (alcohol 80 %).
o Er is een verplichte registratie.
▪ De bezoekende ploeg (trainer/coach/begeleider) geeft bij het binnenkomen het lijstje af
van de sporters (inclusief sportbegeleiders) met de gegevens: voornaam, naam,
e-mailadres (of telefoon).
▪ Ook de bezoekende supporters registreren zich.
▪ Wij kunnen maximum één ouder, vriend, vriendin, ouder dan 12 jaar per speler en per
ploeg toelaten.
▪ De spelers begeven zich direct naar hun aangeduide terrein. De supporters naar hun
aangeduide tribune. Daar blijven ze de hele wedstrijd zitten, uiteraard met mondmasker.
Toiletbezoek is wel toegestaan.

Tijdens de wedstrijd:
• Breng je eigen gevulde drinkbus mee. Het bijvullen van drinkbaar water kan in de toiletruimtes
(verplaatsing met mondmasker!).
• De spelers op het veld dragen geen mondmasker.
• De spelers in de opwarmingsruimte dragen wel een mondmasker
• Ook de coach draagt een mondmasker.
• De wedstrijd zelf wordt gespeeld volgens het protocol opgesteld door Volley Vlaanderen:
• Voor U11: https://www.volleyvlaanderen.be/wp-content/uploads/Protocol-U13-U11-png.png

Na de wedstrijd:
• Kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar!
• Het verlaten van onze sportzaal gebeurt ‘in groep’ via de nooduitgangen aan de achterzijde van het
volleybalveld. Eerst de supporters, dan pas de spelers.

