
 
Beste leden, 

 

Vanuit VBL hebben we eind vorige week de bevestiging gekregen dat de competities en de trainingen 

normaal kunnen van start gaan. Hieronder een oplijsting van hoe deze start er uit zal zien. Het is voor 

iedereen nog zoeken, dus hou er rekening mee dat sommige punten nog kunnen veranderen in de 

loop van de komende weken. 

Startvergadering: 
 
Onze jaarlijkse startvergadering zal niet onder zijn normale vorm doorgaan. We zullen ervoor zorgen 
dat bij de eerste thuiswedstrijd iemand van het bestuur zal aanwezig zijn om samen met de coach 
nog eens een aantal punten te herhalen en te overlopen. 
 

We gaan dan ook de teamfoto’s maken. 

Training en competitie: 
 

We hervatten alle trainingen zoals voorzien. Dit indoor en niet langer outdoor. Voor de competities 

zijn er algemene principes door de VBL naar voor geschoven. 

Trainingen: 
Wat betreft de trainingen in de verschillende sportaccommodaties van Evergem vragen we aan 

iedereen om de richtlijnen die bij de ingang staan strikt op te volgen. 

Sowieso zijn er een aantal minimumvereisten. 

 Draag een mondmasker tot op het sportterrein, 

 Kom in sportkledij 

 Vertrek onmiddellijk na de training en blijf niet onnodig rondhangen 

 Respecteer de regels en aanwijzingen van het gemeentepersoneel 

 Bij trainingen gebruiken we de douches niet  

 Tem U12 : iedereen zo veel mogelijk zijn eigen bal meebrengen indien mogelijk.  

 Ballen van de club moeten na elke training ontsmet worden voor de volgende ploeg => vanaf 

 U14 zal dit door de spelers gebeuren op het einde van de training 

 

Buiten spelers en coach, mogen er ouders/supporters aanwezig zijn in de sportzaal, tribunes en 

cafetaria in Evergem en Ertvelde (Dit zijn de laatste nieuwe regels van de gemeente) mits 

inachtneming van de bovenstaande regels.  

In Wippelgem worden helemaal geen ouders toegelaten in de zaal/school 



 
 

Wedstrijden: 
Ook hier gelden dezelfde regels als bij de trainingen 

Sowieso zijn er een aantal minimumvereisten. 

• Draag een mondmasker tot op het sportterrein, 

• Kom in sportkledij 

• Vertrek onmiddellijk na de training en blijf niet onnodig rondhangen 

• Respecteer de regels en aanwijzingen van het gemeentepersoneel 

• U8/U10 : niet douchen 

• Geen kleedkamers voor de wedstrijd, elke speler komt toe in wedstrijdkledij en neemt 

nadien zijn eigen kledij mee om te wassen 

• Iedereen wast zijn eigen truitje/broekje na de wedstrijd; kwijt : 60Euro  

• Voor de wedstrijd: elke ploeg krijgt 7 ballen en een ballenrek. Alle andere ballen blijven in 

het ballenrek 

 

Jeugd: 
Sommige wedstrijden zullen wegvallen omwille van veiligheidsomstandigheden. 

Senioren en Jeugd niveau 1 en 2 (jongens) en niveau 1 meisjes 
In de mate van het mogelijke een normale competitie zal men trachten een normale competitie te 

organiseren.  

Alle informatie kan u hier nalezen. De coaches zullen natuurlijk bij het hervatten van de trainingen 

ook nog de nodige informatie verschaffen. Lees aub zelf de informatie even door op de VBL site want 

voor elke leeftijdscategorie en elk niveau is er een telkens een klein verschil in afwerken competities. 

 

Supporters: 
Bij de thuiswedstrijden is natuurlijk iedereen welkom als supporter. We gaan proberen de 2 

supportersgroepen steeds gescheiden te houden. Bezoekende supporters gaan boven op de tribune 

zitten. Thuissupporters gaan beneden zitten gaan en gaan binnen via de eerste deur voor terrein 1 en 

de 2de deur voor terrein 2. Ook hier gelden de normale regels zoals mondmasker dragen en afstand 

houden. 

Bij uitwedstrijden adviseren we om met niet  meer dan 12 supporters boven de 12 jaar aanwezig te 

zijn. Ook hier kan dit sterk verschillen van ploeg tot ploeg. Respecteer dan ook de daar geldende 

regels. Zo kunnen we als bestuur er ook voor zorgen dat bezoekers die bij ons komen onze regels 

respecteren. 

Supporters dienen neer te zitten gedurende de hele wedstrijd.  

https://www.basketbal.vlaanderen/impact-covid-19-op-competities


 

Corona verantwoordelijke tijdens de wedstrijd: 
 

Om ervoor te zorgen dat de thuiswedstrijden op een veilige manier kunnen verlopen worden er 

vanuit VBL en de gemeente een aantal regels opgelegd. Het is aan ons om deze te controleren. Dit 

kan bv gedaan worden door de ploegafgevaardigde van dienst. Ook dienen er na de wedstrijd een 

aantal acties te worden genomen. Dit is niet de taak van die 1 persoon, maar de 

verantwoordelijkheid van de hele ploeg en de ouders. We vragen dan ook aan onze supporters om 

dit spontaan te doen, onder begeleiding van de ploegafgevaardigde. Het is een beetje zoals de 

tafelfuncties, indien er hier geen personen zijn die dit doen is er voor uw zoon of dochter geen 

basket mogelijk.  Indien er zich problemen voordoen kan er contact opgenomen met de 

coronaverantwoordelijke van de club: Peter Van de Veire 0477/640937 

Taken voor/tijdens/na de wedstrijd: 

• Nakijken of er niet teveel supporters van de tegenpartij aanwezig zijn. (MAX 12) 

• Nakijken of de bezoekende supporters op de tribunes zitten. 

• Zorgen thuissupporters op hun plaats zitten. Beneden naast het veld. 

• Nakijken dat alle supporters een mondmaskers dragen 

• Ontsmetten van de tribunes, ballen, tafel, kleedkamers, wedstrijdbanken en vervangstoelen 

na de wedstrijd 

Tafelfuncties: 
 

Dit jaar worden de elektronische wedstrijden bladen ook gebruikt vanaf U10. Deze systemen zijn 

makkelijk te bedienen en veel simpeler dan de vroegere wedstrijdbladen. We zoeken dan ook steeds 

per ploeg een aantal mensen die deze taak afwisselend op zich kunnen nemen bij uitwedstrijden. Bij 

de thuiswedstrijden gaat het dan om de klok en de 24 sec vanaf latere leeftijd. Joeri heeft hier reeds 

een aantal online sessies rond gegeven. Indien er nog bijkomende dienen georganiseerd te worden 

geef ons een seintje. 

 

Cafetaria uitbating: 
 

Ook hier gelden de ondertussen gekende coronaregels 

• Mondmasker dragen (ook voor mensen die toogdienst doen) 

• Geen bediening aan de toog 

• Enkel bediening aan tafel 

• Bezoekers dienen neer te zitten 



 
We beseffen dat dit voor iedereen aanpassen is en gaan dan ook kijken hoe we dit vlot kunnen laten 

verlopen. Geef ons dan ook 1 of 2 weekends de tijd om dit samen met jullie uit te testen en waar 

nodig verbeteringen aan te brengen. 

Opkuis: 
Ook hier zijn er een aantal aanpassingen waarbij bijvoorbeeld de douches en kleedkamers dienen 

ontsmet te worden. We krijgen van de gemeente alle nodige middelen om dit te doen. Bij de opkuis 

zal er ook steeds iemand van het bestuur/afgevaardigde aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat alles 

correct verloopt.  

Deze opkuis is enkel maar voor U16 en ouder. U8 tot en met U14 hoeven dit niet te doen. Joeri zal 

jullie hiervan op de hoogte brengen wanneer dit dient te gebeuren. 

Belangrijk:  
Nog even de basisregels als afsluiter: 

• gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• ga meteen naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; heb je klachten: blijf thuis en 

laat je zo snel mogelijk testen; 

• ben je 12 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand. Voor de sportsector is een uitzondering 

gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand los te 

laten; 

• was je handen met water en zeep, juist voor en meteen na het sporten. 

Test je (als speler of coach) of je kind positief?  

Stuur onmiddellijk een mail naar secretaris@tigersevergem.be met de volledige naam van de speler, 

zijn aansluitingsnummer (klik op de link en geef de naam in, zijn nummer staat naast de naam) en de 

wedstrijden en trainingen waar hij/zij op aanwezig was de laatste 5 dagen. 

Zo dit is het einde van een heel epistel. We hopen als bestuur op een normaal seizoen, met mooie 

prestaties van onze ploegen. We rekenen op iedereen zijn/haar medewerking om ervoor te zorgen 

dat we geen Corona besmettingen in de club krijgen. Respecteer dan ook strikt alle regels bij 

betreding van de sportinfrastructuur. 

 

https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/resultaten-en-kalender

