
 
 

Coronamaatregelen Wytewa 13/10/2020 

UPDATE CORONA-MAATREGELEN BASKETCLUB WYTEWA    ( versie 13/10/2020)  

Deze maatregelen werden opgesteld op basis van : 

- Aanbevelingen basketbal Vlaanderen 

- Aanbevelingen stad Roeselare 

- Overleg bestuur Wytewa en jeugdcoördinatoren 

- Beslissingen veiligheidsraad/overheden. 

en worden in functie van gewijzigde aanbevelingen, …  telkens bijgestuurd en upgedated. 

Bijgevoegd vind je een overzicht van de verschillende maatregelen. 

SPELERS: 

- Als je ziek bent of symptomen van COVID-19 -besmetting vertoont, kom dan zeker niet basketten 
en blijf thuis.  

- Als er vastgesteld wordt dat je besmet bent met het COVID-19 virus informeer je zo snel 
mogelijk Lode Boeve ( 0478/324165 – lode.boeve@telenet.be ), de verantwoordelijke 
coronacoördinator binnen de Wytewa  en je coach. Wacht hier niet mee zodat de club 
onmiddellijk de gepaste maatregelen kan nemen. 

- Ook indien je op reis geweest bent naar oranje of rode gebieden vragen we je dat je de eerste 
twee weken na terugkeer niet komt trainen en spelen.  

- Bij het binnenkomen van de sporthal ontsmet je je handen aan de centrale ingang binnen of 
aan de ingang van ieder sportterrein . De trainer zal er op toezien dat iedereen zijn handen 
ontsmet. 

- In de sporthal is het dragen van een mondmasker overal verplicht (behalve voor kinderen  
onder 12 jaar). Enkel tijdens het trainen, in de kleedkamer, en wanneer je neerzit in de 
cafetaria is dit niet verplicht. 

- Voor de spelers: 
o We raden aan dat je je sportkledij aan hebt voor je naar de training komt, gezien de 

kleedkamers niet langer kunnen gebruikt worden en gesloten zijn. 
o Jeugdspelers verzamelen 5 minuten voor de start van de training aan de ingang  van 

de sporthal. Kom daar samen in groepjes met je trainer en de andere spelers uit je 
ploeg. Wacht daar tot de spelers en trainer van de vorige training uit de sporthal 
gekomen zijn en ga dan onder begeleiding van je trainer binnen in de sporthal. 
Tijdens het wachten blijf je per team, sta dus niet samen met spelers van andere 
ploegen. 

o Voor spelers +12 jaar wordt er enkel contactloos getraind. Vanuit Wytewa 
organiseren voor we de U14 en oudere leeftijdsgroepen 1 training ( contactloos ) per 
week. De competitie is voor deze ploegen tijdelijk stopgezet ( momenteel tot 8/11 ) 

o Voor de spelers U12-U10-U8 verandert er weinig en blijven de geplande trainingen 
en wedstrijden verder doorgaan.  

- Er worden geen gemeenschappelijke flessen water meer voorzien. Breng zelf je drank mee of 
maak gebruik van de drankfontein in de sporthal ( voorzien in de gang van de recreatieve 
zalen ). Elke speler heeft een eigen drinkbus van de club gekregen , zodat je deze gevuld kan 
meebrengen of ter plaatse kan afvullen. Zorg er voor dat je drinkbus 
genaamtekend/genummerd is.  

- Registreer je aanwezigheid op trainingen en matchen steeds via smartsportclub  
- Op de training en wedstrijden vorm je een bubbel met je teamgenoten. Vermijd daarom 

contact met spelers van andere teams, zowel tijdens als voor en na de training. 

Volg eventuele bijkomende richtlijnen van je coach of van de corona-coördinator(en) op. 
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COACHES: 

- Voor jeugdploegen wordt er verzameld 5 minuten voor de start van de training aan de ingang 
van de sporthal. Wacht daar tot de ploegen die voor jullie training hebben buiten gekomen 
zijn. Het wachten gebeurt per ploeg, sta dus niet samen met andere ploegen (elke ploeg 
vormt een apart bubbel). 

- Ga vervolgens samen met je team naar binnen. Zie er op toe dat iedereen bij het binnengaan 
van de sporthal zijn handen ontsmet aan de ingang van de sportzaal. 

- De kleedkamers kunnen niet gebruikt worden en zijn gesloten. 
- In de sporthal draagt iedereen een mondmasker (behalve jeugdspelers onder de 12 jaar ). 

Enkel tijdens de training zelf niet. 
- Zorg er bij de training voor dat de verschillende zaaldelen afgescheiden worden door de 

wanden, zo vermijden we dat de verschillende teams contact maken met elkaar. 
- Zorg er voor dat het trainingsmateriaal (de basketballen) ontsmet zijn voor en na gebruik. De 

club zal hiervoor het nodige materiaal voorzien (een ontsmettingsproduct + doekjes) dat op 
de ballen en ander materiaal kan gespoten worden. 

- Herhaal de basishygiëne regels voor elke training en wedstrijd 
- Voor de spelers + 12 wordt er enkel contactloos getraind. Vanuit Wytewa voorzien we  1 

training per week voor alle ploegen U14 en hogere leeftijdsgroepen. 
- De competitie is tijdelijk stopgezet voor de ploegen U14 en hogere leeftijdsgroepen. ( 

voorlopig tot 8/11 )   
- Zet je training stop 5 minuten voor tijd zodat je de ballen kan ontsmetten en de zaal kan 

ontruimen voordat de volgende training begint. 
- Bij jeugdploegen ga je als trainer samen met je ploeg naar buiten. Aangezien de volgende 

ploeg pas kan de sporthal binnenkomen eens jullie buiten zijn is het belangrijk dat je strikt de 
timing volgt (dus 5 minuten voor tijd stoppen zodat je zeker op het eind van de training 
buiten bent). 

- Stimuleer het gebruik van smartsportclub om de aanwezigheden op training en matchen bij 
te houden. 

- Extra aandacht voor ontsmetting handen/ballen/ … . 

Ouders of supporters worden niet toegelaten bij de trainingen. Indien er toch ouders of supporters 
aanwezig zijn in de sporthal vraag hen dan vriendelijk om buiten op hun kinderen op te wachten. 

 

OUDERS: 

- Als je kind ziek is of symptomen heeft, laat het  dan thuis. Ook indien je terugkomt van een 
reis uit een oranje of rood gebeid vragen we je om je kinderen de eerste twee weken na 
terugkeer niet te laten deelnemen aan de trainingen en wedstrijden 

- Als er vastgesteld wordt dat je kind besmet is met het COVID-19 virus informeer je zo snel 
mogelijk Lode Boeve ( 0478/324165 – lode.boeve@telenet.be ), de verantwoordelijke 
coronacoördinator binnen de Wytewa  en de coach. Wacht hier niet mee zodat de club 
onmiddellijk de gepaste maatregelen kan nemen. 

- Voor trainingen: bij het  brengen en ophalen  van de spelers bij trainingen vragen we aan de 
ouders om buiten aan de centrale ingang van de sportzaal te wachten. Ophalen van kinderen 
in de sporthal zelf is niet toegelaten.  

- Bij de trainingen wordt momenteel geen publiek toegelaten.  
- Registreer de aanwezigheid van je dochter/zoon op trainingen en matchen steeds via 

smartsportclub  
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- Hou er rekening mee dat je bij het binnengaan in de sporthal je handen ontsmet, en dat het 
dragen van een mondmasker verplicht is. 

SUPPORTERS:  ENKEL VOOR WEDSTRIJDEN U12 – U10 – U8 

- Bij het binnenkomen van de sporthal ontsmet je je handen bij de daarvoor voorziene 
ontsmettingszuil. 

- Overal in de sporthal is het dragen van een mondmasker verplicht (behalve voor kinderen 
onder 12 jaar), dus ook in de tribunes en worden de regels van social distancing 
gerespecteerd. 

- Gezien het verhoogd risico op verspreiding van het virus vragen we om momenteel niet 
roepen of zingen tijdens de wedstrijd. Moedig onze teams aan op alternatieve manieren 
(handen klappen, voeten stampen, …). 

- Enkel de mensen die nodig zijn worden toegelaten op en tussen de basketbalterreinen. Alle 
andere personen blijven in de tribunes. Het is dus ook niet toegelaten dat kinderen op de 
terreinen spelen tijdens de rust van en na een wedstrijd. 

- In de cafetaria gelden de maatregelen voor de horeca. De praktische uitwerking van deze 
maatregelen op de cafetaria zal duidelijk aangegeven worden bij de ingang.  

- Uitwedstrijden Wytewa : 
o Bij uitwedstrijden zullen er standaard maximaal 12 bezoekende supporters 

toegelaten worden (de spelers, coach en ploegafgevaardigde tellen hier niet in mee). 
Spreek op voorhand af wie er komt kijken om te vermijden dat er meer dan 12 
supporters aanwezig zijn. 

o Kijk bij uitwedstrijden op voorhand na op de website van de bezoekende ploeg of er 
specifieke of afwijkende maatregelen van toepassing zijn voor de ploeg waar je 
speelt. Op de website van Basketbal Vlaanderen zal binnenkort voor elke club meer 
informatie beschikbaar zijn over hun specifieke corona maatregelen. 

- Thuiswedstrijden Wytewa: 
o Alle  ploegen  spelen in principe in de internationale zaal hun matchen en hierbij 

worden maximaal 50 bezoekende supporters  en  50 thuissupporters toegelaten. De 
thuissupporters en de bezoekende supporters zitten in een aparte blok in de tribune. 
Er worden telkens 2 rijen vrij gelaten en 3 zitjes tussen 2 bubbels. 

o Voor de matchen in de recreatieve zaal zullen er maximaal 12 bezoekende 
supporters en 12 thuissupporters toegelaten worden. 
 
Lijst van ploegen in recreatieve zaal met telkens 12 supporters 
 
 

 
 

- Via de ploegverantwoordelijke/tafelofficials van elk team ( uit/thuis) zullen de gegevens ( 
naam +telefoon) genoteerd worden van iedere supporter die bij de thuismatchen 
aanwezig is en tijdelijk (14 dagen)  bewaard worden door Wytewa voor eventuele 

Thuisploeg Bezoekende ploeg datum startuur locatie

Wytewa Roeselare G10 A Basket Midwest All-in Garden Tielt G10 A 03/10/2020 900 Sporthal Schiervelde recreatief

Wytewa Roeselare G12 B Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G12 B 04/10/2020 1100 Sporthal Schiervelde recreatief

Wytewa Roeselare G12 C B.C. Blue Stars Brugge G12 C 04/10/2020 900 Sporthal Schiervelde recreatief

Wytewa Roeselare G10 A Basket HEXIA ZwevegemDeerlijk G10 B 17/10/2020 900 Sporthal Schiervelde recreatief

Wytewa Roeselare G12 C Dienstenaanhuis Lions Zedelgem G12 C 18/10/2020 900 Sporthal Schiervelde recreatief

Wytewa Roeselare G10 A Kortrijk Spurs G10 F 24/10/2020 900 Sporthal Schiervelde recreatief

Wytewa Roeselare G12 A BBC Gullegem G12 A 25/10/2020 900 Sporthal Schiervelde recreatief

Wytewa Roeselare G12 B BBC Groep Linden Oudenburg G12 A 25/10/2020 1100 Sporthal Schiervelde recreatief

Wytewa Roeselare G12 C Kon BBC De Panne vzw G12 B 14/11/2020 1100 Sporthal Schiervelde recreatief

Wytewa Roeselare G10 A Bobcat Wielsbeke G10 A 14/11/2020 900 Sporthal Schiervelde recreatief

Wytewa Roeselare G10 B Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit G10 B 21/11/2020 900 Sporthal Schiervelde recreatief
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contact tracing. Er zijn hiervoor invulbladen voorzien op de wedstrijdtafel of de 
registratie kan ook elektronisch via QR-code of webadres: 

QR-CODE : SCAN MIJ 

-  

OF   VIA 

- https://forms.gle/pzRFTyBT5ugMfgRz8 
 

EN VERVOLLEDIG DE INVULLIJST 

 

PLOEGVERANTWOORDELIJKEN/TAFELOFFICIAL 

- Volg op dat de ouders, spelers, supporters zich houden aan de opgelegde maatregelen. 
Indien dit niet het geval is spreek hen aan en vraag hen vriendelijk om hiermee rekening te 
houden.  

- Betreed pas het terrein als dit volledig ontruimd is na de vorige wedstrijd 
- Zorg dat het materiaal aan de wedstrijdtafel (bediening scorebord, wedstrijdtablet, 

pen/stylus), spelersbanken en stoelen ontsmet worden voor de wedstrijd en na de wedstrijd. 
De club zal hiervoor ontsmettingsmateriaal ter beschikking stellen. Bij gebruik van een tablet 
is het aangeraden om een pen/stylus en handschoenen te gebruiken (bij voorkeur die van 
jezelf).  

- Voor wedstrijden waar nog met papieren wedstrijdblad gewerkt wordt moeten de 
tafelofficials zelf hun balpen meebrengen (indien nodig met de verschillende kleuren). 

- Beperk het aantal mensen die aan de wedstrijdtafel zit tot het minimum (2 of 3 personen 
afhankelijk van de wedstrijd).  

- In de sporthal draag je altijd een mondmasker, ook als tafelofficial tijdens de wedstrijd.  

https://forms.gle/pzRFTyBT5ugMfgRz8
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- Volg op dat de wedstrijdmateriaal, het wedstrijdmateriaal (ballen) en de stoelen en banken 
bij het veld ontsmet worden na gebruik. Doe dit zelf of vraag het aan de spelers, vermijd om 
dit te laten doen door ouders of andere supporters. De volgende ploeg mag het veld pas 
betreden eens dit gebeurd is. 

- Kleine waterflesjes worden er voorzien voor de scheidsrechters 
- Zorg voor het invullen van de aanwezigheidslijsten van de supporters bij de thuismatchen. 

Vraag hierbij ook de hulp van de ploegverantwoordelijke/tafelofficial van de bezoekende 
ploeg voor de supporters van hun ploeg te registreren op papier of elektronisch.  Deze 
aanwezigheidslijsten zijn beschikbaar en worden na de match ingevuld in de bus in de 
bergruimte gestopt.  

- Op de spelersbanken zitten enkel de spelers zelf, de coach en de ploegafgevaardigde. De 
stoel voor vervangingen staat op minstens 1,5m van de wedstrijdtafel. 

- Vermijd onnodig fysiek contact (bijv. handshakes) tussen spelers, scheidsrechters en 
tafelofficials. Vervang het handen schudden na de wedstrijd door een kort applaus naar de 
tegenpartij, scheidsrechters en tafelofficials. 

- Voor het wassen van de wedstrijduitrusting behouden we het systeem van de beurtrol tussen 
de ouders. Geef de was mee met de speler wiens beurt het is. 

- Bij uitwedstrijden zullen er standaard maximaal 12 bezoekende supporters toegelaten 
worden (de spelers, coach en ploegafgevaardigde tellen hier niet in mee). Spreek op 
voorhand af wie er komt kijken om te vermijden dat er meer dan 12 supporters aanwezig zijn. 

- Kijk bij uitwedstrijden op voorhand na of er specifieke of afwijkende maatregelen van 
toepassing zijn voor de ploeg waar je speelt. Op de website van Basketbal Vlaanderen zal 
binnenkort voor elke club meer informatie beschikbaar zijn over hun specifieke corona 
maatregelen. 

- Indien er een speler of familielid van een speler uit je ploeg besmet is met corona of 
symptomen toont, informeer je zo snel mogelijk Lode Boeve ( 0478/324165 – 
lode.boeve@telenet.be ), de verantwoordelijke coronacoördinator binnen de Wytewa  en de 
coach.. 

SCHEIDSRECHTERS: 

- Bij het binnenkomen van de sporthal ontsmet je je handen bij de daarvoor voorziene 
ontsmettingszuil. 

- Overal in de sporthal is het dragen van een mondmasker verplicht 

- Wedstrijd- en verplaatsingsvergoeding worden zoveel mogelijk via een betaalapp betaald. 

Cash-geld wordt zoveel mogelijk vermeden. 

- Gebruik van elektronische handfluitjes. 

- Scheidsrechter zorgt ofwel voor eigen drank of kan kleine waterflesjes bij de 

ploegverantwoordelijke/tafelofficial bekomen. Deze flesjes zijn enkel voor persoonlijk 

gebruik en worden na de wedstrijd verwijderd. 

- Aan de wedstrijdtafel is er ontsmettingsvloeistof voorzien om indien nodig de handen te 

ontsmetten. 

- Er wordt gekeken om bij voorkeur per scheidsrechter een aparte kleedkamer te voorzien. 

We rekenen erop dat alle spelers, coaches, ouders, supporters, ploegverantwoordelijken, 

scheidsrechters zich strikt houden aan alle noodzakelijke afspraken en dat in het belang van ieders 

gezondheid!   

Alvast enorm bedankt voor de medewerking 

Bestuur Wytewa 
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