Coronaprotocol competitie ABC Basketball
Versie 5-10-2020

Inhoudsopgave
Toelichting ............................................................................................. 3
Algemene regels bezoekers van de sporthal ................................................. 4
Protocol voor de spelers van ABC ............................................................... 5
Thuiswedstrijden ................................................................................................................................. 5
Aankomst bij de sporthal .................................................................................................................... 5
Voor de wedstrijd ................................................................................................................................ 5
Tijdens de wedstrijd ............................................................................................................................ 5
Na de wedstrijd ................................................................................................................................... 5
Voor de tafelaars ................................................................................................................................. 6
Uitwedstrijden ..................................................................................................................................... 6
Protocol voor de bezoekende spelers .......................................................... 7
Aankomst bij de sporthal .................................................................................................................... 7
Voor de wedstrijd ................................................................................................................................ 7
Tijdens de wedstrijd ............................................................................................................................ 7
Na de wedstrijd ................................................................................................................................... 7
Protocol voor ouders/verzorgers van bezoekende spelers ............................... 8
Scheidsrechters van een andere vereniging ................................................. 8
Toeschouwers ......................................................................................... 8
Bijlage 1: looprichting betreden veld thuisspelers.......................................... 9
Bijlage 2: looprichting verlaten veld thuisspelers......................................... 10
Bijlage 3: wachtplaats kleine veld............................................................. 11
Bijlage 4: looprichting binnenkomst sporthal gasten .................................... 12
Bijlage 5: looprichting betreden veld gasten ............................................... 13
Bijlage 6: looprichting verlaten veld gasten ................................................ 14
Bijlage 7: looprichting verlaten sporthal gasten .......................................... 15

2

Toelichting
Beste lezer,
Zoals u weet gaat de normale gang van zaken in deze tijd van corona net even iets anders. De
wedstrijden van ABC Basketball vormen hier geen uitzondering op. U heeft dan ook het coronaprotocol
van ABC Basketball voor u. In dit protocol hopen wij u duidelijk te maken wat de regels in de sporthal
zijn rondom wedstrijden van ABC. Met deze regels wordt invulling gegeven aan de eisen vanuit het
RIVM en het NOC*NSF. Mochten er in de praktijk onduidelijkheden zijn waar u geen antwoord op vindt
in dit protocol raden wij u aan om u te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Ook voor zaken die
niet specifiek zijn voor de accommodatie van ABC Basketball verwijzen wij u naar de protocollen van
NOC*NSF en de NBB.
Dit protocol is gebaseerd op het ‘algemeen protocol verantwoord sporten’1 van het NOC*NSF (versie
2 oktober 2020) en het ‘protocol basketball competities’2 van de NBB (versie 29-09-2020). Wanneer
dit nodig is, wordt het corona protocol van ABC Basketball geactualiseerd. Veranderingen ten opzichte
van de vorige versie van dit protocol zijn weergegeven in geel.
We begrijpen dat de regels veel van iedereen vragen. Deze regels zijn echter voorwaardelijk aan het
mogen spelen van wedstrijden. We hopen daarom op uw begrip en uw aanpassingsbereidheid om dit
basketballseizoen soepel te kunnen laten verlopen en tot een sportief einde te kunnen brengen.
Met een vriendelijke en sportieve groet,
Het bestuur van ABC Basketball

1
2

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/
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Algemene regels bezoekers van de sporthal
-

Blijf bij klachten thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
Houd 1,5 meter afstand tot elkaar;
Was vaak je handen;
Vermijd drukke plekken;
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
Schud geen handen;
Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar de sporthal toe;
Desinfecteer bij binnenkomst van de sporthal uw handen;
Geforceerd stemgebruik (schreeuwen, spreekkoren, yell, enz.) is in de zaal niet toegestaan;
Scheidsrechter kan er voor kiezen geen contact te maken met de bal, in dat geval instructies
van de scheidsrechter bij het in nemen van de bal goed opvolgen;
Toeschouwers zijn niet toegestaan. Ouders die voor noodzakelijk vervoer zorgen voor het
uitspelende team worden niet beschouwd als toeschouwer;
De kantine is gesloten. Zorg dus zelf voor voldoende eten en drinken tijdens de wedstrijd.
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Protocol voor de spelers van ABC
Het onderstaande protocol geldt voor iedere persoon ouder dan 18 jaar. De 1,5 meter regel geldt
niet voor o.a. personen jonger dan 18 jaar.
Thuiswedstrijden
Aankomst bij de sporthal

-

Desinfecteer bij binnenkomst je handen.

Indien gebruik wordt gemaakt van de kleedkamers:
-

Maak gebruik van de eerste 2 kleedkamers, dit zijn de heren gasten en dames gasten
kleedkamers;
Houd je aan het maximale aantal personen toegestaan in de kleedkamers (max. 6 per
kleedkamer);
Kleed je om;
Neem al je spullen (kleren, schoenen, tas, enz.) mee de zaal in.

Voor de wedstrijd

-

Houd je bij betreden van het veld aan de looprichting (zie bijlage 1);
Desinfecteer voor het betreden van het veld (nogmaals) je handen;
Leg je spullen (kleren, schoenen, tas, enz.) achter de banken;
Houd ook tijdens het warmlopen zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht;
Ook bij de line-up dient 1,5 meter afstand gehouden te worden en mag je dus geen fysiek
contact maken met de tegenpartij;
Sta je niet in de basis, neem dan plaats op de spelersbank in een van de gemarkeerde
vakken.

Tijdens de wedstrijd

-

Op het veld hoeft tijdens de wedstrijd geen 1,5 meter afstand worden gehouden als dit het
spel in de weg staat;
Vermijd onnodig contact (dus geen high-fives na een score en ook niet yellen);
Ook tijdens het wisselen moet 1,5 meter afstand worden gehouden;
Op de spelersbank moet je binnen je vak blijven zitten.

Na de wedstrijd

-

Pak je spullen en verlaat de zaal in de juiste looprichting (zie bijlage 2);
Desinfecteer je handen;
Het kan zijn dat de kleedkamers al vol zitten, in dat geval graag even wachten op het kleine
veld tot er plek is (zie bijlage 3).
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Indien gebruik wordt gemaakt van de kleedkamers:
-

Maak gebruik van de eerste 2 kleedkamers, dit zijn de heren gasten en dames gasten
kleedkamers;
Houd je aan het maximale aantal personen toegestaan in de kleedkamers (max. 6 per
kleedkamer);
Maak eventueel gebruik van de douches. Maximaal 2 personen tegelijk in de doucheruimte;
Kleed je om;
Neem al je spullen (kleren, schoenen, tas, enz.) mee naar huis.

Voor de tafelaars

-

Desinfecteer na de wedstrijd de tablet, de fluitjes en het scorebord.

Uitwedstrijden

Voor uitwedstrijden geldt in iedere sporthal een coronaprotocol. Voor veel verenigingen is het
coronaprotocol beschikbaar in de Sportlink/Basketball Nederland app. Ga hiervoor in de app naar de
betreffende wedstrijd en tik op de gele balk. Wanneer geen verenigings-specifiek protocol beschikbaar
is, neem dan de algemene regels vanuit het RIVM en NOC*NSF in acht. Daarnaast adviseert het RIVM
om in de auto gebruik te maken van mondkapjes als je niet tot hetzelfde gezin behoort, deze keuze
laat de vereniging aan de eigen verantwoording van de leden.
Ouders die voor noodzakelijk vervoer zorgen bij uitwedstrijden mogen aanwezig zijn in de sporthal.
Volg hierbij te allen tijde de geldende regels in de betreffende sporthal op.
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Protocol voor de bezoekende spelers
Het onderstaande protocol geldt voor iedere persoon ouder dan 18 jaar. De 1,5 meter regel geldt
niet voor o.a. personen jonger dan 18 jaar.
Aankomst bij de sporthal

-

Desinfecteer bij binnenkomst je handen;
Betreed de zaal altijd via de kleedkamers, dit is na het desinfecteren gelijk links de gang in
(zie bijlage 4);
Maak gebruik van de laatste 2 kleedkamers, dit zijn de heren en dames kleedkamers;
Houd je aan het maximale aantal personen toegestaan in de kleedkamers (max. 6 per
kleedkamer);
Kleed je om;
Verlaat de kleedkamer via de voorkant (zie bijlage 4) en neem al je spullen (kleren, schoenen,
tas, enz.) mee de zaal in.

Voor de wedstrijd

-

Houd je bij betreden van het veld aan de looprichting (zie bijlage 5);
Desinfecteer voor het betreden van het veld (nogmaals) je handen;
Leg je spullen (kleren, schoenen, tas, enz.) achter de banken;
Houd ook tijdens het warmlopen zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht;
Ook bij de line-up dient 1,5 meter afstand gehouden te worden en mag je dus geen fysiek
contact met de tegenpartij;
Sta je niet in de basis, neem dan plaats op de spelersbank in een van de gemarkeerde
vakken.

Tijdens de wedstrijd

-

Op het veld hoeft tijdens de wedstrijd geen 1,5 meter afstand worden gehouden als dit het
spel in de weg staat;
Vermijd onnodig contact (dus geen high-fives na een score en ook niet yellen);
Ook tijdens het wisselen moet 1,5 meter afstand worden gehouden;
Op de spelersbank moet je binnen je vak blijven zitten.

Na de wedstrijd

-

Pak je spullen en verlaat de zaal in de juiste looprichting (zie bijlage 6);
Desinfecteer je handen;
Het kan zijn dat de kleedkamers al vol zitten, in dat geval graag even wachten op het kleine
veld tot er plek is (zie bijlage 3);
Maak gebruik van de laatste 2 kleedkamers, dit zijn de heren en de dames kleedkamers;
Houd je aan het maximale aantal personen toegestaan in de kleedkamers (max. 6 per
kleedkamer);
Maak eventueel gebruik van de douches. Maximaal 2 personen tegelijk in de doucheruimte;
Kleed je om;
Neem al je spullen (kleren, schoenen, tas, enz.) mee naar huis en verlaat de kleedkamer via
de achterkant (zie bijlage 7).
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Protocol voor ouders/verzorgers van bezoekende spelers
Ouders/verzorgers die voor noodzakelijk vervoer zorgen mogen aanwezig in de sporthal. Zij dienen de
looprichting zoals aangegeven in Bijlagen 4 & 5 te volgen, en vervolgens plaats te nemen op de tribune.
Denk hierbij aan de 1,5 meter afstand!

Scheidsrechters van een andere vereniging
Ook de scheidsrechters die van een andere vereniging komen om een wedstrijd te fluiten willen wij
vragen om al omgekleed naar de sporthal te komen en de algemene regels in acht te nemen. Mocht u
na het fluiten gebruik willen maken van de douches moeten wij u helaas vragen om te wachten tot er
plaats is in één van de kleedkamers. Dit kan op het derde veld (zie bijlage 3) of op de tribune.

Toeschouwers
Publiek is NIET toegestaan tijdens wedstrijden. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers van ABC leden en
leden die geen taak hebben bij de betreffende wedstrijd. Ouders/verzorgers van de uitploeg die voor
noodzakelijk vervoer zorgen zijn hiervan uitgezonderd. Zij mogen tijdens de wedstrijd plaatsnemen op
de tribune.
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Bijlage 1: looprichting betreden veld thuisspelers

Bijlage 2: looprichting verlaten veld thuisspelers
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Bijlage 3: wachtplaats kleine veld
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Bijlage 4: looprichting binnenkomst sporthal gasten
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Bijlage 5: looprichting betreden veld gasten
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Bijlage 6: looprichting verlaten veld gasten
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Bijlage 7: looprichting verlaten sporthal gasten
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