
Checklist Corona coördinator HV-Arena 
 

Algemeen:  
✓ Er is een corona-coördinator aanwezig  
✓ De regels vanuit de lokale overheid zijn opgevolgd 
✓  De ventilatie gebeurt NIET via airco 
✓ Er hangen affiches met duidelijke richtlijnen op in de accommodatie  
✓ In de sporthal is er een duidelijke ‘flow’ om te volgen  
✓ Aparte in-uitgangen  
✓ Route-markeringen om zo veel mogelijk kruisen te vermijden  
✓ Duidelijke kleedkameraanduidingen  
✓ Er is een kuisschema afgesproken voor verschillende ruimtes:  

✓ Handcontactpunten: deurklinken, etc. > zo veel mogelijk 
✓ Toiletten: zeer regelmatige tijdstippen  

o Kleedkamers: na elke wedstrijd 
o De spelers en coaches zijn geïnformeerd over de maatregelen i.v.m. het Coronaprotocol 
o Het contact tracing formulier is ingevuld door beide teams  
o Iedereen binnen de accommodatie draagt een mondmasker (>12j)  
o Gescheiden supportersgroepen (zoveel mogelijk) 

  
Er is ontsmettingsgel aanwezig op voldoende plaatsen:  

✓ In-uitgangen  
✓ Toiletten  
✓ Cafetaria  
✓ Kleedkamers  
o Wedstrijdtafel  
o Spelersbanken  
 

 
Wedstrijd:  

✓ De tafelofficials kunnen op een veilige manier hun taak uitvoeren en zitten 1,5 meter uit 
elkaar 

✓ De spelersbanken staan op voldoende afstand van de wedstrijdtafel (minimaal 1,5 meter) 
✓ De scheidsrechters kunnen op een veilige manier hun taak uitvoeren  
✓ Er is een aparte opwarmzone voorzien (naast het veld of naast de tribune) (voor de 

scheidsrechters) 
✓ Elektronisch fluitje of peer is aanwezig (voor de scheidsrechters 
✓ Er is een elektronisch fluitje of peer voorzien aan de tafel (zoemer op tijdklok) 
✓ Aparte kleedkamer OF voldoende groot voor de scheidsrechters is voorzien 
✓ Er is een aparte zone in de tribune voor uitgesloten spelers 
o De tafelofficials dragen hun eigen mondmasker 
o De tafelofficials gebruiken hun eigen pennen   
o Het wedstrijdformulier is grotendeels op voorhand ingevuld + controle paspoorten is OK  
o Er is een akkoord dat de wedstrijdtafel volledig door het thuisteam wordt gedaan (dit is een 

niet-bindende maatregel, een keuze  
o Er is handgel voorzien in de kleedkamer  
o De officials van beide teams dragen allen een mondmasker  
o Het maximumaantal toeschouwers is gecommuniceerd en wordt gecontroleerd (door 

zaalverantwoordelijke) 
 

De volgende materialen zijn ontsmet voor elke wedstrijd:  
✓ Doelen  
✓ Spelersbanken  
o Wedstrijdballen (minimaal 2) 


