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Inleiding 

 

Basketball Vereniging Aalsmeer (BVA) heeft de (binnen) trainingen voor haar leden met ingang van 18 

augustus hervat en vanaf 13 september wordt weer deelgenomen aan de competities die onder 

auspiciën van de NBB worden georganiseerd. Daarbij zullen de aanvullende veiligheids- en hygiëne-

maatregelen gelden, zoals in dit protocol vastgelegd.  

 

Lees tip: Neem in ieder geval de regels door die voor jou gelden en doe je best je er aan te houden. 

In het document zijn de regels samengevat de kopjes: “Speler”, “Trainer”, “Ouders”, “niet-Leden”, 

“Competitie”. Lees altijd de “Algemene Veiligheids- en hygiëneregels”. 

 

Het ‘Algemeen protocol verantwoord sporten’ van het NOC/NSF is als uitgangspunt genomen en de 

specifieke voorwaarden van de ESA voor het gebruik van de accommodaties worden geacht onderdeel 

te zijn van dit protocol. In dit document worden de verplichtingen van de vereniging nader uitgewerkt. 

 

De reguliere trainingen zullen plaatsvinden op dinsdagavond in sportcentrum De Waterlelie en op 

donderdagavond in sporthal De Bloemhof. Op zaterdagochtend organiseert de BVA een sportinstuif 

voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. In principe is dit protocol ook op die activiteit van toepassing, zij het 

dat de algemene veiligheidsmaatregelen voor kinderen van die leeftijd aanzienlijk beperkter zijn. 

 

Onze thuiswedstrijden worden gespeeld in Sporthal De Proosdijhal in Kudelstaart. Hier gelden 

aanvullende regels, zodat we samen met bezoekende teams en hun supporters op een verantwoorde 

wijze gebruik kunnen maken van de accommodatie. Lees het hoofdstuk:   

 

De voorschriften kunnen in de tijd worden aangepast aan nieuwe richtlijnen van de overheid, RIVM, 

de veiligheidsregio, NOC/NSF en/of de NBB. Aanpassingen zullen steeds in nieuwere versies van dit 

document worden opgenomen. De laatste versie is altijd te vinden op onze website:  

www.bvaalsmeer.nl/coronavirus. 

 

 

Verantwoording: 

 

Dit document is opgesteld door het bestuur van de vereniging. Mochten er vragen en/of opmerkingen 

zijn over de inhoud van dit document, dan kunnen die gesteld worden door een e-mail te sturen aan 

info@bvaalsmeer.nl. 

 

Voor urgente vragen kan contact worden opgenomen met voorzitter Rob Thomas (06-53 78 88 32).  

 

 

Referenties: 

1. ‘Algemeen protocol verantwoord sporten’ van NOC/NSF, versie 24-08-2020 

(www.nocnsf.nl/sportprotocol) 

2. “NBB Protocol Basketbal Competities” van de NBB, versie 2, 10-09-2020 

(www.basketball.nl/coronavirus) 

3. “Handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden”, versie 24-08-2020  

(www.basketball.nl/coronavirus) 

4. “Plan van Aanpak sporthallen en gymzalen Aalsmeer”, versie 25-06-2020 (niet online 

beschikbaar) 
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Algemene zaken 

 

BVA conformeert zich aan regels en adviezen zoals die zijn opgesteld door het NOC/NSF in het 

document “Algemeen protocol verantwoord sporten” en de aanvullende adviezen van de Nederlandse 

Basketball Bond (NBB) in het kader van het beoefenen van de basketbalsport in tijden van corona 

(COVID-19).  

 

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

en zal voldoen aan de door de ESA gestelde regels t.a.v. binnensport en in het bijzonder aan het ‘Plan 

van Aanpak sporthallen en gymzalen Aalsmeer’ en de ’Algemene veiligheids- en hygiëneregels’. 

 

BVA stelt naast de trainers en coaches een zogenaamde corona handhaver aan die gezamenlijk 

toezicht houden op de naleving van de corona-maatregelen door kader, spelers, ouders/verzorgers en 

bij de wedstrijden ook door de supporters. 

  

 

Algemene Veiligheids- en hygiëneregels 

 

 Spelers en trainers/coaches kunnen niet deelnemen aan de trainingen / wedstrijden en 

ouders/verzorgers en supporters zijn niet welkom wanneer zij: 

 

1. in de voorafgaande 24 uur één van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 °C); 

 

2. iemand in huis hebben met koorts en/of benauwdheidsklachten; 

 

3. in de voorafgaande 10 dagen in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het 

coronavirus; 

 

4. in de voorafgaande 10 dagen van overheidswege het advies hebben gekregen in quarantaine 

te gaan; 

 

5. het nieuwe corona virus hebben gehad en dit in de voorafgaande 7 dagen met een 

laboratoriumtest is vastgesteld. 

 

 Sporters dienen zich te houden aan de voorschriften van het RIVM die in de accommodaties zijn 

opgehangen en via de ESA-website zijn gecommuniceerd en aan de volgende regels: 

 

1. kom alleen op vooraf besproken tijden; 

 

2. ouder dan 18 jaar, kom dan alleen of kom met personen uit uw huishouden; 

 

3. kom bij voorkeur met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto; 

 

4. kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie; 

 

5. volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op; 

 

6. ga voorafgaand aan het sporten thuis naar het toilet; 

 

7. trek thuis uw sportkleding aan. Op de aangewezen plek trekt u buitenschoenen en eventuele 

andere kledingstukken die u niet bij het sporten draagt uit en neemt deze in een meegenomen 
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sporttas mee naar de sportzaal, inclusief schoenen. Na het sporten kunt u deze kledingstukken 

en schoenen weer aantrekken in de aangewezen ruimte; 

 

8. was voorafgaand aan het sporten uw handen met zeep, minimaal 20 seconden, of reinig uw 

handen met de in de hal aanwezige desinfecterende gel; 

 

9. wacht met het betreden van de sportzaal tot de trainer daartoe het sein geeft; 

 

10. start de trainingen met het reinigen van de ballen die door de vorige groep zijn gebruikt; 

 

11. beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum; 

 

12. voor en na het sporten houdt iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot personen 

van 18 jaar en ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot de trainers en 

coaches geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren 

tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens het sporten hoeft geen 

1,5 meter afstand te worden gehouden; 

 

13. beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie; 

 

14. er mag kort worden gedoucht in de accommodatie, maar douche bij voorkeur thuis; 

 

15. verlaat direct na het omkleden de accommodatie.   

 

 

Handhaver 

 

1. BVA stelt zogenaamde corona handhavers aan (verder handhaver genoemd) die voorafgaand en 

tijdens de trainingen en bij de wedstrijden aanwezig zijn. 

 

2. De handhaver houdt toezicht op de naleving van de corona maatregelen door kader, spelers,  

ouders/verzorgers en publiek. 

 

3. De handhaver wijst, waar nodig, spelers en ouders/verzorgers op regels ten aanzien van het halen 

en brengen; ook hier wordt nl. een veilige afstand in acht genomen. Dit geldt met name voor niet-

leden, die zich hebben aangemeld voor proeftrainingen. 

 

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

 

5. De handhaver zal iedereen die zich niet aan de regels houdt daarop aanspreken en bij onwil om 

aan de regels te voldoen, de desbetreffende persoon verzoeken de accommodatie te verlaten. 

 

 

Trainer 

 

1. De trainer is verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend trainingsprogramma waarbij 

spelers van 18 jaar en ouder bij rustmomenten zoveel als mogelijk de 1,5 meterregel in acht 

nemen. 

 

2. De trainer coördineert het betreden van het veld door zijn/haar groep en ziet erop toe dat de 

ballen worden gedesinfecteerd. 
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3. De trainer vult bij aanvang de training een presentielijst van zijn spelers in. Deze lijst dient 

beschikbaar te zijn voor de GGD ingeval er zich een besmetting voordoet binnen de vereniging. 

De presentielijst dient minimaal twee weken te worden bewaard.  

 

4. De trainer zal spelers die zich niet aan de regels houden uitleggen dat ieder lid de 

verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan de veiligheid van alle leden en hun families. 

Spelers die bij herhaling de instructies van de trainer negeren, worden naar huis gestuurd. 

 

5. De trainer zorgt voor het gecoördineerd verlaten van het veld na afloop van de training, zodanig 

dat jeugdgroepen op gepaste afstand blijven van ouderen (18 jaar en ouder). 

 

6. Na het vertrek van de groep desinfecteert de trainer de verrijdbare basketbaltoren.  

 

 

Ouders 

 

1. Ouders worden vooraf geïnformeerd over de trainingen en het te hanteren protocol en hebben 

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

 

2. Ouders worden verzocht om niet tijdens de trainingen aanwezig te zijn, tenzij daartoe door het 

bestuur of de handhaver expliciet toestemming voor is gegeven. 

 

3. Ouders dienen de aanwijzingen van de handhaver en trainer op te volgen. 

 

 

Niet-leden 

 

1. BVA verwelkomt juist in deze tijden aspirant-leden of andere geïnteresseerden en biedt hen de 

mogelijkheid om aan de trainingen deel te nemen. 

 

2. Niet-leden kunnen zich aanmelden via de website www.bvaalsmeer.nl met een online formulier. 

Zij  worden dan voorzien van aanvullende informatie waaronder het geldende protocol, waarna 

kan worden deelgenomen aan de trainingen. Voor aspirant-jeugdleden verloopt deze 

communicatie via hun ouders / verzorgers. 

 

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

protocol zal toelichten.  
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Aanvullende regels bij competitie wedstrijden in De Proosdijhal 

 

De wedstrijden vinden plaats in De Proosdijhal, Edisonstraat 6, 1433 KA Kudelstaart. 

Dit is een enigszins gedateerde sporthal die slechts beperkt ruimte biedt in de ontvangsthal en op de 

tribunes. Zolang de 1,5m maatregel van kracht is, zullen wij en de bezoekende verenigingen ons 

moeten beperken in het aantal supporters dat bij de wedstrijden aanwezig kan zijn.  

 

Daarnaast willen we elk team en hun supporters zoveel mogelijk veiligheid bieden tijdens het verblijf 

in onze sporthal. Dat betekent dat we het gebruik van de kleedkamers veel strakker gaan 

coördineren dan iedereen tot nu toe gewend was. Zo zal iedere kleedkamer na gebruik worden 

schoongemaakt en zullen teams die arriveren voor de volgende wedstrijd waarschijnlijk langer 

moeten wachten dan gebruikelijk, voordat er een kleedkamer beschikbaar is. Om dit effect te 

beperken verzoeken we alle teams om zo snel mogelijk te douchen en de kleedkamer dan vrij te 

geven. 

 

De algemene oproep aan de teams en hun supporters is drieledig: 

1. Kom niet te vroeg naar de sporthal – bij voorkeur niet meer dan 15 tot 20 min. voor de wedstrijd 

en beperk het aantal meereizende supporters tot maximaal 15 per team. 

 

2. Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal. Voor ieder team wordt een aparte kleedkamer 

gereserveerd en na de wedstrijd is er gelegenheid om (kort) te douchen.  

 

3. Volg in de sporthal de instructies van de handhavers op en help mee om 1,5m maatregel met 

elkaar zo goed als mogelijk te handhaven.    

 

 

Supporters 

 

1. Desinfecteer je handen bij binnenkomst.  

2. Wacht met het betreden van de zaal totdat de handhaver de tribune heeft vrijgegeven.  

3. Volg bij het getreden en het verlaten van de tribune de gele richtingspijlen. 

4. Neem op de tribune de hoogste vrije plaatsen in en houdt 1,5m afstand tot elkaar, tenzij je deel 

uitmaakt van één huishouden. 

5. Tijdens de wedstrijd is geforceerd stemgeluid, zoals schreeuwen en spreekkoren, niet 

toegestaan. 

6. Wacht na het eindsignaal van de wedstrijd op het verzoek van de handhaver om de tribune te 

verlaten.  

7. Bij het verlaten van de tribune: geef andere de ruimte en loop niet voor zittende personen langs.  
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Teams en begeleiders 

 

1. Desinfecteer je handen bij binnenkomst.  

2. Gebruik uitsluitend de toegewezen kleedkamer. Neem na het omkleden alle eigendommen mee 

naar het veld. Volg daarbij de aangegeven looprichting (blauwe pijlen). 

3. Wacht met het betreden van de zaal totdat de handhaver het veld heeft vrijgegeven. 

4. Blijf na de wedstrijd op het veld totdat de handhaver aangeeft dat de kleedkamer weer 

beschikbaar is. 

5. Verlaat na het omkleden de accommodatie via de zijuitgangen van de accommodatie.     

 

 

 

 

Scheidsrechters 

 

1. Neem kennis van de hoofdstuk 2 “Basketbal specifieke uitwerking van het protocol verantwoord 

sporten” met speciale aandacht voor toepassing van de 1,5m maatregel. 

2. Bij aankomst op het veld desinfecteren spelers, scheidsrechters en tafel-officials hun handen.  

3. Scheidsrechters zien erop toe dat al het te gebruiken materiaal vooraf is gedesinfecteerd.  

4. De line-up kan doorgaan. Stem in onderling overleg tussen teams en scheidsrechters af hoe de 

line-up gedaan kan worden. Tijdens de line-up dient 1,5 meter afstand gehouden te worden. Het 

schudden van handen kan vervangen worden door bijvoorbeeld elkaar mondeling een fijne 

wedstrijd wensen.  

5. Scheidsrechters die het contact met de bal willen beperken kunnen er voor kiezen de bal bij het 

innemen van de bal niet eerst in ontvangst te nemen. De bal is in dit geval pas ‘in leven’ wanneer 

de scheidsrechter hier een mondelinge toestemming voor geeft. Wanneer een scheidsrechter 

hier gebruik van wil maken, dient hij/zij dit vooraf kenbaar te maken aan de teams en zijn 

collega-scheidsrechter. Het advies is om als scheidsrechterteam hier dezelfde lijn in te hanteren.  

6. Indien spelers, coaches en/of toeschouwers zich niet houden aan de maatregelen voor, tijdens of 

na de wedstrijd, dient de scheidsrechter de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de 

coach) te wijzen op de regels en hun verantwoordelijkheid voor een veilige wedstrijd.  

7. De scheidsrechter kan geen disciplinaire maatregelen (T-fout, U-fout en/of D-fout) nemen bij het 

overtreden van de richtlijnen in dit document.  

8. Onsportief gedrag dat al is verboden volgens de spelregels van FIBA kan wel worden bestraft met 

sancties.  

9. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de veiligheid gedurende de wedstrijd. Indien de 

scheidsrechter voor de wedstrijd, gedurende de wedstrijd of na de wedstrijd van mening is dat 

door overtreding van de richtlijnen uit dit protocol de veiligheid van spelers, coaches, 

toeschouwers of zichzelf en zijn collega in gevaar komt is de scheidsrechter bevoegd de wedstrijd 

(tijdelijk) te staken (zie ook artikel H.10 van het wedstrijdreglement). Het advies is om, wanneer 

mogelijk, altijd eerst de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) en waar nodig 

de thuisspelende vereniging te wijzen op hun verantwoordelijkheid en de regels.  
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Handhavers bij wedstrijden 

 

1. Instrueer de eerst-spelende teams hoe de velden moeten worden ingericht: 

twee tafels voor de juryleden en banken voor de spelers links van het veld; extra banken voor het 

middelste veld i.v.m. plaatsing van de heren senioren teams;  

2. Ontvang teams en supporters en geef aan waar ze naar toe kunnen. 

3. Communiceer met de teams wanneer gebruik kan worden gemaakt van de toegewezen 

kleedkamer. Teams die hun wedstrijd hebben beëindigd, moeten met voorrang kunnen douchen.  

4. Communiceer met de supporters wanneer een tribune kan worden betreden. Probeer bezoekers 

en eigen publiek gescheiden te houden. 

5. Begeleid na de wedstrijd het publiek naar buiten of de kantine. 

6. Geef aan de uitgespeelde teams aan wanneer hun kleedkamers beschikbaar zijn. 

7. Zie erop toe dat de thuisspelende teams de velden speelklaar maken voor de volgende 

wedstrijden: desinfecteren van tafels, banken, baskets, tablet en scoreborden. 

   

 

Vervoer naar uitwedstrijden 

 

Het gezamenlijk reizen met een auto is vanuit de landelijke richtlijnen toegestaan, maar er gelden 

maatregelen en regels.  

 

1. Vanaf 13 jaar: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één 

vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden;  

2. Trainers en coaches bepalen in overleg met sporters (en bij <18 jaar met hun ouders) hoe het 

reizen naar uitwedstrijden wordt georganiseerd. Minimaal de geldende maatregelen en regels 

worden hierbij in acht genomen.  

3. Neem niet meer toeschouwers mee dan strikt noodzakelijk i.v.m. de maatregelen die ook bij 

andere verenigingen zullen gelden. Bij voorkeur maximaal één ouder per sporter (<18 jaar).  
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Planning trainingen 

 

De trainingen starten op dinsdag 18  augustus in sportcentrum De Waterlelie en op donderdag 20 

augustus in sporthal De Bloemhof. Basket Stars start op zaterdag 22 augustus in sportcentrum De 

Waterlelie. 

 

Dinsdag - De Waterlelie 

Veld 2: 

18.00 – 19:00 uur U10 (tot 10 jaar)  Trainers: Anniko / Sebastiaan en Amy 

18:00 – 19:00 uur U12 (10 en 11 jaar)  Trainer:   Marco / Ingrid en Marjolein 

 

Veld 1, 2 en 3 

18:30 – 20:30 uur  U14 (12 – 13 jaar)  Trainer:   Sebastiaan en Dex 

18:30 – 20:30 uur  U16 (14 – 15 jaar)  Trainer:   Frank  

18:30 – 20:30 uur  U16 (14 – 15 jaar) - vrouwen Trainer:   Anniko  

18:30 – 20:30 uur  U18 (16 – 17 jaar)  Trainer:   Valentijn  

 

Velden 1 & 3: 

20.30 – 22.00 uur Senioren MSE1  Trainer:   Edwin 

20.30 – 22.00 uur Senioren MSE2  Trainer:   Meindert 

 

Donderdag – De Bloemhof 

Veld 1 en 2 

17.00 – 18:30 uur U10 (tot 10 jaar)  Trainers: Anniko / Sebastiaan en Amy 

17.00 – 18:30 uur U12 (10 en 11 jaar)  Trainer:   Marco / Ingrid en Marjolein 

 

Veld 1, 2 en 3 

18:30 – 20:30 uur  U14 (12 – 13 jaar)  Trainer:   Sebastiaan en Dex 

18:30 – 20:30 uur  U16 (14 – 15 jaar)  Trainer:   Frank  

18:30 – 20:30 uur  U16 (14 – 15 jaar) - vrouwen Trainer:   Anniko  

18:30 – 20:30 uur  U18 (16 – 17 jaar)  Trainer:   Valentijn  

 

Velden 1,2 en 3: 

20.30 – 22.00 uur Senioren MSE1  Trainer:   Edwin 

20.30 – 22.00 uur Senioren MSE2  Trainer:   Meindert 

20.30 – 22.00 uur Senioren MSE2  Trainer:   Jurgen 

 

Zaterdag – de Waterlelie (speciaal voor niet-leden) 

09:00 – 10.00 uur Basket Stars (6 – 12 jaar) Trainers: Anniko / Sebastiaan / Mark / Dex 


