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Dit corona protocol is slechts een aanvulling op de algemene protocollen die zijn opgesteld door de 
NBB en NOC*NSF.  
 

- Coronaprotocol basketbalcompetities 
- Protocol Verantwoord Sporten 
- Handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden 

 
Deze protocollen zijn na te lezen op:  
 
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/ 
 
 
1. Algemene uitgangspunten  

 
- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  
- Blijf thuis of ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 

zoals:  
o neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten; als je ouder bent 

dan 13 jaar, 
o benauwdheid, verhoging,  
o koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

- Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten 
op het speelveld);  

- Vermijd drukte;  
- Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te 

zingen of te schreeuwen;  
- Was/desinfecteer vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de 

sportlocatie;  
- Schud geen handen;  
- Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;  
- Indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter/vrijwilliger Covid-19 wordt vastgesteld, 

zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron- 
en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD 
geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio 
verschillen;  

- Spreek elkaar aan op gedrag dat niet in lijn is met dit protocol. Houdt jezelf en daarmee 
elkaar gezond; 

- Bent u vervoerder van 1 of jeugdleden naar een uitwedstrijden? 
o Bij uitwedstrijden van jeugdleden jaar vallen de benodigde vervoerders onder 

teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en 
mogen WEL blijven kijken naar de wedstrijd. 

- Bent u vervoerder van 1 of jeugdleden naar een training of thuiswedstrijden? 
o Als de kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie, dan vallen 

vervoerders NIET onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer 
gezien en mogen dus NIET blijven kijken. 

- Ouders, verzorgers of geleiders van kinderen met een beperking vallen niet onder de 
regel voor toeschouwers en mogen WEL blijven kijken naar de wedstrijd; 
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- Uitzonderingen op de toeschouwer regel zijn bekend bij het bestuur en de corona 
coördinator.  

 
- Wij handhaven waar nodig! Dit doen wij samen met medewerkers van De Schaapskooi, 

trainers/coaches, scheidsrechters en het bestuur, zij zijn bevoegd om ter plaatse 
noodzakelijke maatregelen te treffen;  

- Wij vragen u vriendelijk z.s.m. de zaal te verlaten indien niet moet sporten of 
vervoerder, begeleider of vrijwilliger bent. 
 
 

2. Uitgangspunten locatie Sportcentrum De Schaapskooi 
 
De algemene richtlijnen, zoals ook al benoemd in hoofdstuk 1, zijn altijd van toepassing. 

 
- Sportcentrum De Schaapskooi heeft maatregelen genomen waarmee de stromen van de 

personen die samenkomen worden gescheiden, volg - waar aanwezig - de looproutes 
zoals aangegeven op de vloer; 

- Wij adviseren om van te voren thuis naar het toilet te gaan en zo min mogelijk gebruik te 
maken van de toiletten op onze locatie; 

- Desinfecteer bij binnenkomst je handen bij de desinfectiezuil die bij de hoofdentree staat 
opgesteld;  

- Toeschouwers bij wedstrijden zijn NIET toegestaan;   
- Toeschouwers bij trainingen zijn NIET toegestaan; 
- Bij trainingen en/of wedstrijden zijn MAXIMAAL 6 vervoerders, begeleiders en 

vrijwilligers per verrijdbare tribune toegestaan; 
- Neem voor zover mogelijk alleen spelers, coach(es) en vervoerders mee naar onze 

locatie;  
o Van deze personen wordt verwacht dat zij een onderlinge afstand in acht 

nemen van 1,5 meter, met uitzondering van de begeleiders of vaste 
mantelzorgers voor zover zij noodzakelijkerwijs bij de door hun begeleide 
persoon aanwezig moeten zijn; 

- Kleedkamers zijn WEL geopend. Sporters, trainers, vervoerders, begeleiders en 
scheidsrechters worden echter verzocht zich thuis zoveel als mogelijk al omgekleed te 
hebben. Na afloop van een training of wedstrijd is er WEL gelegenheid voor douchen;  

- Na de training of wedstrijd verlaten sporters, trainers, begeleiders en scheidsrechters zo 
snel mogelijk de locatie;  

- De vereniging die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de 
verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers 
binnen de geldende kaders kunnen sporten. 
 
 

3. Uitgangspunten voor gebruik van de horeca Sportcentrum De Schaapskooi 
 
De algemene richtlijnen, zoals ook al benoemd in hoofdstuk 1, zijn altijd van toepassing. 

 
- De horeca is NIET open; 
- Wanneer de horeca open is, dan bepaalt Sportcentrum De Schaapkooi het maximum 

aantal bezoekers;  
- Voor bezoekers geldt:  

o Desinfecteer je handen bij binnenkomst;  
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o Registreer jezelf bij binnenkomst via de aanmeldingslijst bij de balie. Dit is ivm 
contacttracering indien nodig; 

o Betaal contactloos;  
o Gebruik de aangeduide zitplaatsen en looproutes en ontsmet de oppervlakten 

waar je mee in contact bent geweest na gebruik. 
 
 

4. Nadere uitleg algemene richtlijnen met betrekking tot veiligheid- en hygiëneregels voor de 
sport 
 
De algemene richtlijnen, zoals ook al benoemd in hoofdstuk 1, zijn altijd van toepassing, 
samengevat:  
 

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
- Een uitspelend team zoekt op de site van de tegenpartij op wat het daar geldende 

Corona-protocol is. Is er geen eigen protocol opgesteld, dan geldt het algemene protocol 
van de bond.  
Zie: https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/ 

o Protocol Basketbalcompetities  
o Protocol Verantwoord Sporten  

- Houdt je aan de regels in het geldende protocol op de locatie waar je speelt, spreek 
elkaar aan op gedrag dat daarmee niet in lijn is; 

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

o neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, o koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt 
vooriedereen;  

- Afstand bewaren (specifiek): 
o ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 

jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar 
mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen;  

o ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot 
iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar 
en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 
meter bij jou komen;  

o ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En 
iedereen mag dichter dan 1,5 m bij jou komen;  

o Vermijd drukte;  
o Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in 

groepsverband te zingen of te schreeuwen;  
o Geen yell;  
o Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek 

sportlocatie;  
o Schud geen handen;  
o Geen handen schudden tijdens line-up;  
o Tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de 

weg staat. 
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Daarnaast zijn de volgende extra zaken van toepassing: 
 

- Het bestuur van Batouwe Basketball is samen met de corona-coördinator van Batouwe 
Basketball het aanspreekpunt voor de gemeente en derden 

- Voor voorzieningen buiten de sporthal is het aanspreekpunt Sportcentrum De 
Schaapskooi; Dit betreft de algemene ruimtes waaronder horeca, terras, entree, 
toiletten en kleedkamers. U kunt zich melden bij de balie in de entree. 

- Jeroen Guldemond is de corona-coördinator. Hij is te bereiken via: 06 39719199; 
- Of bij vragen of opmerkingen die kunnen wachten: info@batouwebasketbal.nl; 
- De coördinator is NIET ten allen tijde aanwezig op locatie;  
- De coördinator is bereikbaar voor vragen of opmerkingen over het protocol, meldingen 

over benodigdheden voor ontsmetting of bij meldingen rondom gedrag of niet naleven 
van het protocol;  

- We gaan er vanuit dat bezoekers van een locatie zich houden aan het protocol en dat 
bezoekers elkaar aanspreken op gedrag dat niet in lijn is met dit protocol. 

- EHBO-materialen en een AED zijn beschikbaar op locatie, bij de balie;  
- Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij 

(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) 
hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, 
of bij het niet naleven van het geldende protocol op locatie De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt bij de vereniging waarvan de sporter lid is;  

- De speel- of trainingszaal wordt bij aanvang van de training of wedstrijd schoon 
opgeleverd. Gebruikte materialen, zoals palen, ladders, pionnen en dergelijke dienen na 
afloop van de training of wedstrijd door het betreffende team te worden 
schoongemaakt. Hiervoor stelt de vereniging schoonmaakmiddelen beschikbaar; 

- Wij kiezen ervoor de ballen niet te desinfecteren tijdens het sporten. Leren ballen met 
alcohol schoonmaken is niet goed voor de bal en niet praktisch met het continu gooien 
van de bal. In plaats daarvan vragen we spelers voor trainingen en wedstrijden hun 
handen schoon te maken met desinfectiemiddel; 

- Het speelveld wordt door de gebruikers zelf op- en afgebouwd, tenzij hier specifiek 
andere afspraken over gemaakt zijn met het betreffende team. 

- Kleedkamers zijn WEL geopend. Sporters, trainers, begeleiders en scheidsrechters 
worden geacht zoveel als mogelijk zich thuis al omgekleed te hebben. Na afloop van een 
training of wedstrijd is er WEL gelegenheid voor douchen;  

- Na de training of wedstrijd verlaten sporters, trainers, begeleiders en scheidsrechters zo 
snel mogelijk de sporthal;  

- Elk team weet wanneer en welke spelers aan- of afwezig zijn bij trainingen, wedstrijden 
of toernooien. Dit geldt ook voor de coaches, verzorgers, vervoerders en andere 
vrijwilligers.  

- Teams, staf, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de wedstrijd reizen 
houden rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM. Je kan in de auto zitten met 
mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen 
tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot 
eenzelfde huishouden horen, hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden. 

 
 


