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Basketball Vereniging Aalsmeer (BVA) is voornemens de trainingen voor haar leden in maart 2021 weer 

te hervatten met inachtneming van de daarvoor geldende regels. De trainingen zullen plaatsvinden op 

het buitenterrein voor De Bloemhof in afstemming met de Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer 

(ESA), of op lokale basketvelden. Dit document beschrijft het protocol dat BVA zal hanteren ten aanzien 

van de buiten trainingen. 

 

Algemeen: 

 

 De planning en uitvoering van de trainingen vindt plaats in afstemming met de ESA en zal voldoen 

aan de door de ESA gestelde regels t.a.v. buitensport en in het bijzonder de protocollen rondom 

Corona. 

 BVA conformeert zich aan regels en adviezen zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse 

Basketball Bond (NBB) in het kader van Corona.  

 BVA stelt naast de trainers zogenaamde Corona handhavers aan die toezicht houden op de 

naleving van de Corona maatregelen door spelers en ouders/verzorgers. 

 Op zaterdagochtend worden twee centrale trainingen georganiseerd op het parkeerterrein van 

Sportcentrum De Waterlelie.  Waar nodig zal een deel van de groep zich afsplitsen en onder leiding 

van een eigen trainer zich begeven naar het basketbalveld in de Roerdomplaan.  

 Spelers en trainers kunnen niet deelnemen aan de trainingen wanneer: 

o zij één van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts. 

o Iemand in huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 

o zij in de afgelopen 10 dagen in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op 

het coronavirus. 

 Vast aanspreekpunt vanuit BVA voor de gemeente is Voorzitter Rob Thomas 

(voorzitter@bvaalsmeer.nl;  mobiel 06-53788832). De gegevens zijn doorgegeven aan Jaap van 

der Baan van ESA. 

 

Handhaver 

 

 BVA stelt zogenaamde Corona handhavers aan (verder handhaver genoemd) die voorafgaand 

en tijdens de trainingen aanwezig zijn. 

 De handhaver houdt toezicht op de naleving van de Corona maatregelen door spelers, trainers 

en ouders/verzorgers. 

 De handhaver wijst spelers en ouders op regels ten aanzien van het halen en brengen, ook hier 

wordt een veilige afstand in acht genomen. 

 Het protocol is via onze website altijd beschikbaar. 

 Er kan geen gebruik worden gemaakt van de toiletfaciliteiten van De Waterlelie. 

 Indien er basketballen van de vereniging worden gebruikt worden deze na ieder trainingsblok 

door de handhaver gedesinfecteerd. 

 De handhaver zorgt dat hij/zij duidelijk herkenbaar is middels het dragen van een geel hesje. 

 De handhaver zal spelers en/of ouder/verzorgers die zich niet aan de regels houden naar huis 

sturen. 

 

Trainer 

 

 De trainer is verantwoordelijk voor het aanbieden van een trainingsprogramma. Tijdens de 

trainingen houden de spelers 1,5 m afstand in acht ten opzicht van de trainers. 

 De trainer zal spelers die zich niet aan de regels houden naar huis sturen. 
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Spelers tot en met 26 jaar 

 

o Naast de restrictie om te trainen in de buitenlucht geldt de 1,5 meter regel niet voor deze 

spelers onderling. 

o Voorafgaand en na de training handen desinfecteren m.b.v. door BVA verstrekte 

desinfecterende middelen. 

o Omkleden en/of douchen kan niet op de locatie dus dat dient thuis te worden gedaan. 

o Spelers dienen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de trainingen aanwezig te 

zijn en zij moeten direct na de training het terrein te verlaten. 

o Spelers nemen zelf een gevulde bidon mee, vullen hiervan kan niet op de locatie. 

o Regels van trainer en handhaver opvolgen. 

 

Spelers boven de 26 jaar 

 

o Voor spelers van 27 jaar en ouder is het onder de geldende coronaregels helaas niet 

toegestaan om aan de buitentrainingen deel te nemen. 

 

Ouders 

 

 Ouders worden vooraf geïnformeerd over het buiten trainen en het te hanteren protocol en 

hebben keuze om hun kind wel of niet te laten deelnemen. 

 Ouders worden erop gewezen om niet tijdens de trainingen aanwezig te zijn. 

 Ouder dienen de aanwijzingen van de handhaver en trainer op te volgen. 

 

 

Niet-leden 

 

 BVA verwelkomt juist in deze tijden aspirant leden of andere geïnteresseerden (jonger dan 27 jaar) 

en biedt hen de mogelijkheid om aan de trainingen deel te nemen. 

 Niet-leden kunnen zich melden via de site (zoals gebruikelijk) en hun ouders worden dan 

automatische gecontacteerd met aanvullende informatie waaronder het geldende protocol 

waarna kan worden deelgenomen aan de trainingen. 

 Niet-leden worden bij hun eerste deelname opgevangen door de handhaver, die ter plaatse het 

protocol voor spelers zal uitleggen.  
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Planning trainingen 

 

De trainingen starten op zaterdag 6 maart 2021. De algehele coördinatie van de trainingen ligt bij 

Mark Zijlstra. 

 

Zaterdag – verzamelplaats: parkeerplaats De Waterlelie  

 

09:30 – 10:30 uur U8/U10 (tot 10 jaar),  Trainers: Anniko /Dex 

                                           Incusief deelnemers Basket Stars 

 

10:30 – 12:00 uur  U12/U14/U16/U18 (12 – 17 jaar)     Trainers:  Marco/Ingrid/Sebas/Dex/ 

                                                                                                                     Anniko/Jan Jaap/Valentijn 

 

 

Opmerkingen: 

1. Per leeftijdsgroep kunnen op initiatief van de verantwoordelijke trainer aparte teamtrainingen 

worden georganiseerd. Wanneer en waar deze teamtrainingen gaan plaatsvinden, zal later aan 

dit document worden toegevoegd. 

2. Indien voor een teamtraining het gebruik van de baskets van de ESA gewenst is, dan kan dit bij 

het bestuur worden aangevraagd.     

3. De senioren – leden van 18 tot en met 26 jaar – stemmen met hun trainers een tijd af voor hun 

trainingssessies. Deze zullen plaatsvinden op het basketbalveld  op het Schipholterrein (Schiphol 

Oost). Bij deze sessies kunnen de spelers van U18 aansluiten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


