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Protocol wedstrijden versie 4 4-10-2020 Protocol: wedstrijden in de Bengele voor Fortutas wedstrijdleiding 

Protocol: wedstrijden in sporthal de Bengele 
voor Fortutas wedstrijdleiding. 
 
Belangrijke voorzorgsmaatregelen  
Voor het betreden van sporthal de Bengele 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.  
 
Regels specifiek voor de wedstrijdleiding 
- Wij volgen het advies van de Tweede Kamer om in de openbare publieke ruimte een mondkapje 

te dragen. Daarom het dringende advies om in de hal en gangen van het Sportcentrum een 
mondkapje te dragen. 

- Volg de looproute in de sporthal. Desinfecteer de handen bij binnenkomst middels de hiervoor 
bedoelde dispenser.  

- Opzetten van de velden gebeurt samen met het thuisspelende team en kan vanaf 45 minuten 
voor aanvang van de wedstrijd (mits veld beschikbaar is).  

- Er is 1 tablet per tellertafel beschikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van score invullen (dus geen 
live bijhouden). 
Indien er geen DWF gebruikt wordt, dienen de contactgegevens van de spelers, begeleiding 
(coach(es), arts, verzorger(s)) en officials in de zaal genoteerd te worden op het daarvoor 
beschikbaar gestelde formulier. 

- De tablet dient na iedere wedstrijd afgedaan te worden met de doekjes die hiervoor beschikbaar 
gesteld worden. 

- De telborden dienen na iedere wedstrijd gedesinfecteerd te worden. Om te voorkomen dat 
ieder bordje schoongemaakt moet worden, is het mogelijk om handschoenen te dragen en na 
afloop enkel de buitenkant te ontsmetten. Deze handschoentjes dient de teller zelf te verzorgen. 

- Gebruik je eigen materialen (fluit, kaarten enzovoorts) en reinig deze na afloop van de 
wedstrijd(dag). 

- Tellers en zaalwachten dragen een mondkapje (ook tijdens de wedstrijd). 
- Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling hierop is het 

voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de 
tegenstander te schreeuwen, dit valt onder onbehoorlijk gedrag. Het bescheiden vieren van een 
punt is wel toegestaan. 

- Kleedruimtes en douchevoorzieningen zijn niet beschikbaar. Er is wel 1 toilet beschikbaar. 
- Verlaat na de wedstrijd zo snel mogelijk de sporthal, met in achtneming van de 1,5m regel. Bij 

de uitgang dienen de handen nogmaals gedesinfecteerd te worden. 
 


