Out of the business lounge denken
Heracles Almelo laat haar spelers uit de business lounge het veld oplopen
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Clubs doen er alles aan om de
besmettingen van spelers en staf buiten de
deur te houden. Er zijn allerlei protocollen
om
spelers
te
beschermen
zodat
wedstrijden, en daarmee de competitie,
uitgespeeld kan worden. Het protocol
Veilige Start Betaald Voetbal gaat echter
uit van een bepaalde bandbreedte
waarbinnen de club vrij is om te acteren.
In deze good practice een voorbeeld van
Heracles Almelo die out of the box dacht
met het beschermen van de selectie om
besmetting te voorkomen.
Waarom hebben jullie dit gedaan?
Vanwege het Covid-19 virus hebben wij besloten
om de spelers vanuit de businessruimte het veld
te laten betreden. De opkomst van beide
elftallen is voor aanvang wedstrijd prima te
reguleren. In tegenstelling tot de opkomst van
de spelers bleek het verlaten van het veld (in de
rust en na afloop) toch lastig omdat spelers van
beide elftallen door elkaar liepen. De opkomst en
aftocht naar de businessruimte bleek een goede

“De opkomst en aftocht naar de
businessruimte bleek een goede uitkomst om
dit goed te kunnen reguleren”
Kris van der Elst, Veiligheidscoördinator Heracles Almelo

uitkomst om dit goed te kunnen reguleren.
Daarnaast heeft de businessruimte meerdere
voordelen, ten opzichte van de eigen
kleedkamer, om overdracht van het virus tegen
te gaan. Voordelen zijn;
1. Hogere plafonds
2. Betere ventilatie
3. Meerdere deuren die opengezet kunnen
worden voor frisse lucht
4. Betere mogelijkheid qua ruimte om
voldoende afstand tussen spelers te
kunnen garanderen
5. Drukte in de mixed zone zoveel
mogelijk beperken
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Hoe ging het in zijn werk?
Voorheen kwamen de spelers 3,5 uur voor
aanvang van de wedstrijd in het stadion, kregen
ze 3 uur voor aanvang de sportmaaltijd en begon
vervolgens de voorbereiding. Vanwege de
huidige maatregelen krijgen de spelers nu één
dag voor de wedstrijd de sportmaaltijd mee naar
huis. Deze nuttigen zij thuis 3 uur voor de
wedstrijd. Daarna arriveren ze 1,5 tot 1 uur voor
aanvang wedstrijd en gaan rechtstreeks naar de
businessruimte waar zij zich omkleden. Van
hieruit wordt het veld betreden. De
businessruimte is alleen bedoeld voor het
basiselftal en de staf. Hier staat ook een
behandeltafel en andere noodzakelijke spullen
die ze voor de wedstrijd nodig hebben. De
andere spelers verzamelen in de kleedkamer en
lopen via de spelerstunnel, de dug-out of de
tribune op.
In hoeverre is dit toepaspaar voor andere
clubs?
Aangezien er geen publiek aanwezig mag zijn en
de Businessclub dus (deels) niet gebruikt wordt,
zou dit ook prima kunnen bij andere clubs mits
de infrastructuur dit toelaat. Een club waar de
business lounge op de tweede ring plaatsvindt is
niet praktisch omdat de spelers dan niet zomaar
het veld op kunnen komen. Maar voor alle
anders clubs die niets aan het toeval over willen
laten is het een mooie manier om de spelers het
veld op te sturen. De spelers maken door de
week ook gebruik van de businessruimte voor
interne trainingen. Aangezien deze ruimte niet
door onze cateraar gebruikt mag worden is dit
voor de spelers een goede mogelijkheid.
Heb je nog een tip voor andere BVO’s?
Ik denk dat er in de meeste stadions wel ruimtes
beschikbaar zijn die in deze tijd niet gebruikt
worden. Denk in mogelijkheden en oplossingen!
(Out of the box thinking).
Bekijk hier de opkomst van de spelers uit de
business lounge!
Heeft u vragen over bovengenoemd onderwerp?
Neem contact op met KNVB Expertise via
expertise@knvb.nl

