
MBCA CORONA PROTOCOL, versie 01-12-2020     

 

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.  

I ALGEMEEN 

• Geen competitie tot nader bericht. Voorlopig is de verwachting tot eind december. 
• We proberen de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken, dus kom niet in de 

Goudsmithal indien je daar niet zelf gaat trainen of training gaat geven.  
Ook ouders die verder moeten rijden wordt afgeraden in de hal te blijven wachten 

• Mondkapjes zijn verplicht in de Goudsmithal. Dit geldt op de trappen, gangen en alle 
ruimten. 

• Kleedkamers, tribune en kantine zijn gesloten. Dus kom in je trainingskleren. 
• WC’s zijn open, water zou kunnen worden gehaald. 
• Registratie is verplicht voor hen die niet trainen of training geven. Volg daartoe de 

aanwijzingen op de borden en gebruik de QR-code. 
Als u niet wilt registreren, dient u zich direct buiten de Goudsmithal te begeven. 

• Volg de looproutes. 

II BCool, Trainingen en onderlinge wedstrijden  

• Bij binnenkomst in de trainingshal mag het mondkapje af voor hen die gaan trainen. 
• Tot het moment van betreden van de trainingshal is een mondkapje verplicht. 
• Coaches, trainers moeten altijd een mondkapje dragen, ook in de hal. 
• Ook bij het verlaten van de trainingshal dient direct een mondkapje te worden 

opgezet. 
 

• BCool, trainingen en onderlinge (MBCA) wedstrijden tot 18 jaar hebben geen 
beperkingen en kunnen gewoon regulier trainen. 
 

• Voor leden van 18 jaar en ouder kan er in vaste groepen van 4 personen worden getraind. 
• MBCA zal trainingen faciliteren. 
• Onderling dient ook tijdens de training de 1,5 meter in acht te worden gehouden.  
• De groepen moeten herkenbaar zijn door per groep een andere kleur shirt te dragen. 
• Voor vragen over trainingen en opgeven of je mee wilt doen met jouw team (18 en 

ouder) meld je je bij de trainer. 
 

• Onderlinge wedstrijden worden via de groeps-app bekend gemaakt. 

 


