
Aanvullende regels bij competitiewedstrijden 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 1,5 meterregel 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. vóór de wedstrijd 

en beperk het aantal meereizende supporters tot maximaal 15 per team. De capaciteit op de 

tribunes is beperkt. Supporters kunnen pas plaatsnemen op de tribune, wanneer het publiek van 

een voorgaande wedstrijd de zaal heeft verlaten. Tot die tijd kan gewacht worden in de kantine 

(voor zover daar voldoende plaatsen beschikbaar zijn), in een daartoe aangewezen deel van de 

hal of buiten de accommodatie.      

 

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. De kleedkamers worden 

per team toegewezen, nadat ze door een handhaver zijn schoongemaakt.  

 

3. Volg in de sporthal de instructies van de handhavers op en help mee om 1,5 meterregel 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 betreden en het verlaten van de tribune de gele richtingspijlen. 

4. Neem op de tribune de hoogste vrije plaatsen in en houdt 1,5 meter 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 anderen de ruimte en loop niet voor zittende personen 

langs.  

 

 

 

  



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 1,5 meterregel. 

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.  



 

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 seniorenteams;  

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).  

 


