bij Trainingen
De inzet is dat er tussen verschillende teams zo min mogelijk kans op besmetting is.
●
●
●
●

●

Volg alle regels van het RIVM zoals overal in het openbaar.
Volg alle instructies van de zaal waar je traint.
Blijf thuis bij klachten en maak zo snel mogelijk een test-afspraak.
Speel alleen met schone basketballen.
○ Gebruik water en zeep om elke bal die je team in gebruik neemt te reinigen.
○ Het eerste team zet sopje met spons en handdoeken klaar.
■ Galgenwaard: Teiltje bij beheerder, rest in ballenkast.
■ Maartvlinder: in overleg met beheerder in EHBO-ruimte of keukenkastje.
○ Gebruik dus geen ballen van andere teams, of ballen die rondslingeren.
Deel kleedkamers niet met andere teams. Kleed je zoveel mogelijk thuis om voor en na
het trainen.

bij Thuis-Wedstrijden
●
●
●

De line-up gebeurt wel, maar met gepaste afstand en zonder fysiek contact.
Geen yell, niet roepen vanuit langs het veld, dus ook niet de coach of teamgenoten.
(In het veld mag wel).
Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de zaal, en douche bij voorkeur thuis. Bezoekende
teams hebben voorrang bij kleedkamers.

Extra taken
Voor het team
● Als je niet de 1e wedstrijd speelt, maak dan 4 ballen schoon met water en zeep.
(Zaalwacht zet dit klaar). 2 voor jouw team, en 2 voor het bezoekende team.
Gebruik alleen de schone basketballen van jouw team.
Voor de tafelaars:
● Van tevoren handen wassen
● Contactgegevens van de tegenstander (coach of captain). 1 persoon is genoeg. Dit
invullen op formulier bij de tablets.
● Na je eigen tafel-taak desinfecteer je de spullen die je gebruikt hebt (tafel, tablet,
Bedieningspaneel scorebord, Vlaggen, Pijl, etc.). Schermen reinig je met hygiënische
doekjes. De rest met de spullen die bij de beheerder klaar staan.
Voor de scheidsen:
● Na je eigen scheids-taak desinfecteer je het gebruikte fluitje.
● Je mag kiezen om eigen balcontact te beperken bij b.v. uitname. Zie NBB-protocol.

●

De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de veiligheid gedurende de wedstrijd, en mag
aanvoerders/coaches aanspreken of zelfs de wedstrijd staken wanneer
corona-maatregelen worden overtreden. Zie NBB-protocol.

Voor de zaalwacht (opbouw)
● Van tevoren handen wassen.
● Water met allesreiniger en spons klaarzetten voor basketballen. Vind je in de ballenkast.
● Plaats 1 tafel per tafelaar (dus 2 of 3 tafels). Stoelen op 1,5 meter van elkaar.
● 4 banken per team (2 stapels per team). Zitvlakken van 1,5 meter breed zijn gemarkeerd
met tape.
● Precies 2 ballen per team klaarleggen voor de eerste wedstrijden.
Voor de zaalwacht (afbouw)
● Schoonmaakmiddelen opruimen
● Vergeet niet alle (5) tablets mee te geven aan het juiste team volgens het tabletrooster (zie
takenplanning)

bij Uit-Wedstrijden
Dit wordt voornamelijk ingevuld door het thuis-spelende team. Zij volgen hierin als het goed is de
richtlijnen van de NBB en de overheid. Volg de instructies van het lokale team, en de
accommodatie zo goed mogelijk op.
● Van tevoren
○ Sommige clubs vragen om van tevoren op te sturen wie er allemaal komen spelen.
Deze verzoeken worden door het bestuur aan de Corona-coördinator van elk team
bekend gemaakt. Deze draagt zorg voor de nodige communicatie.
● In de auto
○ 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.
● Bij binnenkomst / omkleden:
○ Desinfecteer je handen. Volg instructies.
○ Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om zoveel mogelijk
omgekleed af te reizen naar de sportlocatie.
○ Bij eventueel gebruik kleedkamer, moet 1,5m bewaard worden. Bij verenigingen
waarbij het niet mogelijk is om gebruik te maken van de kleedruimten dienen dit
vooraf door te geven aan de verenigingen en de officials die zij ontvangen voor
wedstrijden.
● Tijdens de wedstrijd
○ Geen Yell
○ Line-up op 1,5 afstand zonder fysiek contact.
○ Voor de spelers op het veld gelden geen Corona-maatregelen
○ Van buiten het veld wordt niet geroepen of gezongen.
● Voor de Corona-coördinator
○ Overleg met het gast-team dat er wederzijds contact wordt opgenomen in het geval
van een besmetting achteraf, bij wijze van contact-onderzoek.

bij Besmettingen
Wat verwachten we van je als je besmet blijkt? In ieder geval dat je snel communiceert en de
volgende dingen doet:
1. Werk bij vaststelling van een besmetting zo goed en snel mogelijk met de GGD samen
aan het bron- en contactonderzoek. Zij nemen initiatief voor maatregelen.
2. Breng je team op de hoogte, aangezien je met hen het meest intensief contact hebt.
3. Stel ons als bestuur op de hoogte. Dit kan via de mail, die wij nu dagelijks bekijken,
maar je mag in dit geval ook bellen of appen. Onze telefoonnummers vind je in het
smoelenboek op de website als je ingelogd bent.
Op deze manier kunnen wij iedereen geïnformeerd houden en waar nodig richtlijnen van
de bond toepassen.

