
MBCA CORONA PROTOCOL, versie 27-01-2022     

Deze Corona protocollen zijn gebaseerd op het protocol van het NOC*NSF, het protocol van de NBB 
en afspraken met AmstelveenSport. Bedankt voor jullie medewerking. 	

MBCA doet een beroep op jullie medewerking en begrip om ervoor te zorgen dat spelen mogelijk 
blijft!  Lees onderstaande maatregelen door, ruim voor u naar de wedstrijd komt.  
 
Door de beperkte ruimte op de tribune is het niet mogelijk om toeschouwers toe te laten. De 1,5 meter 
kan dan niet worden nageleefd. Kom niet als toeschouwer naar een wedstrijd, je zult niet worden 
toegelaten. 

Toeschouwers (Wedstrijden) 

• Toeschouwers, ouders en spelers van voorgaande teams, zijn niet toegestaan. 
• Ouders die tijdens de wedstrijd een officiële taak uitvoeren mogen aanwezig zijn. Het gaat bij 

het thuisteam om de bediening van de schot-klok, het scorebord, de tablet en de camera. 
• Voor het uit spelende team mogen vier rijders op de daartoe op de tribune aangewezen 

plaats zitten.  
• Na afloop van de wedstrijd dienen officials en rijders zich direct buiten de Goudsmithal te 

begeven of volgens de horeca-regels naar de kantine te gaan. 

Spelers (Wedstrijden) 

• Voor en na de wedstrijd zijn alle spelers en officials van 13 jaar en ouder verplicht een 
mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 

• Spelers zijn 30 minuten voor aanvang welkom. Kom a.u.b. niet eerder.  
• Spelers van 18 jaar en ouder moeten een geldig CTB (QR-code) kunnen laten zien. Een 

MBCA-official zal deze controleren. Dat kan ook een teamlid van MBCA zijn. 
• Er wordt gespeeld op de velden 1, 2 en 3 of het centercourt (voor de tribune). 
• Ga bij binnenkomst naar de toegewezen kleedkamer (zie de NBB-app). In kleedkamers 

kunnen zo nu en dan andere sporters aanwezig zijn. Klop daarom altijd eerst op de deur!  
• Neem je kleding en tassen mee de zaal in. Zolang het veld nog niet vrij is, moeten de teams 

en officials op voldoende afstand van elkaar wachten. Houd de 1,5 meter in acht. 
• Na de wedstrijd ga je direct naar je toegewezen kleedkamer. Gebruik maximaal 15 minuten 

om te douchen en om te kleden.  

De Kantine  

• De aanwijzingen van het personeel moeten worden opgevolgd.  
• In de kantine zijn de horeca-regels van toepassing.  
• Zitten is verplicht.  
• CTB verplicht, tijdens lopen een mondkapje dragen.  
• Stoelen en tafels laten staan. 

  

 

 


