
Protocol trainingen en wedstrijden Becege (concept)  

 
Dit protocol is van toepassing op alle trainingen en wedstrijden in sporthal De 
Bongerd en het reizen naar uitwedstrijden.  
 
Uitganspunten voor het protocol zijn: 

- Protocollen NOC*NSF 
- Protocol Basketbalcompetities NBB (versie 29-9-2020) 

 
Afspraken in sporthal De Bongerd 

- Houd je aan de regels die hangen in sporthal De Bongerd; 
- Desinfecterende middelen zijn voorhanden in de sporthal; 
- Maak je gebruik van de kantine, meld jezelf aan via het inschrijfformulier; 
- Iedereen is verplicht de handen te desinfecteren.; 
- In de sporthal is een looproute: hou je daaraan! 
- Op de tribune zijn groene pijltjes geplakt waar je wel en niet mag zitten. Geef elkaar de 

ruimte!  
- In de Bongerd is tijdens wedstrijden op de tribune slechts plaats voor de begeleiders van het 

UIT spelende team; 
- Ouders en supporters van onze eigen teams kunnen door de nieuwe Corona regels de 

wedstrijden niet bijwonen. Dat vinden we natuurlijk jammer maar het kan nu even niet 
anders.  

 
Basisregels voor iedereen 

- Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen; 
- Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen buiten het speelveld (dus ook 

op de bank); 
- Was je handen regelmatig (en goed); 
- 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; 
- Ben je op vakantie geweest in een “oranje” aangemerkt gebied, neem dan de adviezen met 

betrekking tot 10 dagen quarantaine in acht; 
 
Uitzonderingen op de 1,5 meter-regel 

- Personen die tot een gezamenlijk huishouden horen; 
- De afstand tot kinderen t/m 12 jaar: onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot 

leden van andere leeftijdsgroepen;  
- Personen t/m 17 jaar onderling;  
- Personen die sport beoefenen, voor zover het in acht nemen van een onderlinge afstand van 

1,5 meter de sportbeoefening in de weg staat;  
- Personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich 

niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste 
mantelzorgers kunnen ophouden. 

 
Afspraken voor de wedstrijd 

- Kom bij thuiswedstrijden in sporttenue naar de sporthal; 
- Als je gebruik maakt van de kleedkamer stop je spullen in een tas en neem ze mee naar de 

sporthal. Zo is de kleedkamer weer vrij voor anderen.  



 
Afspraken tijdens de wedstrijden 

- In het speelveld hoeft de 1,5 meter-regel niet in acht genomen te 
worden; 

- Tijdens time-outs, pauzes, wisselaanvragen en op de bank dient (zoveel 
mogelijk) de 1,5 meter afstand in acht genomen te worden; 

- Onnodig contact dient te worden voorkomen, vier daarom een score/de 
winst op 1,5 meter afstand; 

- Het is niet toegestaan om de stem geforceerd te gebruiken. Er mag niet geschreeuwd 
worden door spelers/coaches/begeleiders/officials en er mag geen yell geuit worden voor, 
tijdens of na de wedstrijd; 

- Ben je ouder dan 18 jaar dan moet je ook tijdens het tafelen verder dan 1,5 m uit elkaar 
zitten.  

 
Na de wedstrijd 

- Na afloop van de wedstrijd wordt direct de 1,5 meter afstand in acht genomen; 
- Na het bedanken wordt de zaal zo snel mogelijk verlaten via de kleedkamers; 
- De juryleden/officials ontsmetten na de wedstrijd de diverse attributen  

(o.a. “pijl”, tablet en scorebord-toetsenbord).  
 
Reizen naar de sportaccommodaties en wedstrijden 

- Teams, staf, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de wedstrijd reizen dienen 
zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM; 

- Het is toegestaan om met mensen in de auto te reizen uit een ander huishouden. Dan is het 
advies draag een mondkapje. Dit geldt niet voor kinderen tot 12 jaar onderling; 

- Reis zoveel mogelijk omgekleed naar de wedstrijden; 
- Ouders die kinderen naar uitwedstrijden rijden zijn onderdeel van de staf en mogen op de 

tribune plaatsnemen. We willen aanmoedigen om meerdere kinderen mee te nemen naar 
uitwedstrijden. Om zo ook de belasting op de tribune laag te houden.  

 
 
 
Voor zaken die je mogelijk mist in dit protocol, verwijzen wij naar het Protocol Basketbal Competities 
van de NBB.  
 
Indien u vragen hebt over dit protocol, neem dan contact op via: secretaris@becege.nl  

https://www.basketball.nl/documents/485/Protocol_basketbalcompetities_versie_2.pdf
mailto:secretaris@becege.nl

