
 

 
 
 

Protocol gebruik kleedboxen 

 

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
- Neem de algemene veiligheid- en hygiëneregels in acht die voor iedereen gelden; 
- Zorg ervoor dat spelers op de hoogte zijn van voorliggend protocol en dat tegenstanders op 

de hoogte zijn van voorliggend protocol en zich er ook aan houden (ook aan de andere 
protocollen die gelden); 

- Ook in de kleedboxen en in gangen van het kleedcomplex geldt de 1,5 meter regel voor 
personen van 18 jaar en ouder; 

- Volg de looprichting zoals die is aangegeven op deur van complex en/of vloer; 
- Gebruik de gangen in de kleedboxen alleen als je ook in of uit de kleedboxen gaat en dus niet 

als doorlooproute van het ene naar het andere deel van het Tolhuispark; 
- Voor alle trainingsavonden is er een vaste box indeling (elke week zelfde teams in zelfde 

box(en));  
- Voor wedstrijddagen wordt wekelijks een box indeling gemaakt: Be Quick teams en 

tegenstanders wordt één of meerdere boxen toegewezen. Hou je strikt aan deze indeling;  
- Bij de box indeling op wedstrijddagen wordt getracht alle teams boxruimte ter beschikking te 

stellen. Vanwege het feit dat er meer boxen toegedeeld moeten worden en vanwege de 
drukte op een aantal tijden kan het mogelijk zijn dat niet voor alle teams een box 
beschikbaar is.  

- Bij het vorige punt hanteren we deze volgorde bij de toedeling van boxen:  
1. Jeugd tot en met 17 jaar uit en thuis; 
2. Bezoekende senioren teams vanaf 18 jaar te verdelen over 2 boxen per team; 
3. Thuis spelende BQ senioren vanaf 18 jaar te verdelen over 2 boxen per team;  

- Indien de boxen allemaal bezet zijn, zal een team in categorie 3 geïnformeerd worden dat er 
op de speeldag thuis omgekleed en gedoucht moet worden. Het betreffende team wordt 
door de wedstrijdsecretaris of namens het (jeugd)bestuur tijdig geïnformeerd. 

- Het aantal aanwezige begeleiders in de kleedboxen is niet meer dan noodzakelijk; 
- Vermijd ook in de kleedboxen geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 
- Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld 

de trainers en bestuursleden; 
- Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden 

aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes; 
- Help elkaar om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek elkaar aan wanneer dat 

niet gebeurt; 
- Zorg ervoor dat teams en spelers gefaseerd de kleedboxen en de gangen in- en uitgaan. 

 

 

 

 

 


