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Corona protocol Vlijmscherp SVH  
 
De Rijksoverheid heeft de corona maatregelen per 5 juni 2021 aangepast. Per 5 juni is zowel binnen- als 
buitensport weer toegestaan. Dit geldt voor alle takken van sport en alle doelgroepen. Dit betekent dat er 
ook weer gebasketbald kan en mag worden door alle leden van Vlijmscherp SVH. Er moet hiervoor wel aan 
een aantal voorwaarden worden voldaan om te zorgen dat het voor iedereen veilig is om te gaan 
basketballen. Dit protocol is opgesteld op basis van het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF. 
 
Basisregels 
De volgende basisregels blijven van kracht: 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• Heb je klachten? Blijf thuis; 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies 
van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• Spelers of vrijwilligers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij 
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 

• binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij het naar binnen gaan en 
weggaan. Maar het mondkapje mag af tijdens het sporten; 

• Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief 
personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.  

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

• Schud geen handen. 
 
Maatregelen voor spelers: 
Om verantwoord te kunnen basketballen, worden daarnaast de volgende maatregelen genomen: 

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en 
wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden; 

• Spelers tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden onderling en tegen andere clubs spelen;  

• Spelers vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen spelers van dezelfde club; 

• Voorafgaand, tijdens de rust en na afloop van de training en/of wedstrijd dienen spelers van 18 jaar 
en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, dat geldt ook in de kleedkamers; 

• Tijdens wedstrijden dienen wisselspelers, trainers en begeleiders van 18 jaar of ouder 1,5 meter 
afstand tot elkaar te houden; 

• Kleedkamers en toilet- en douchevoorzieningen van de sporthallen zijn weer open. Wij adviseren om 
zoveel als mogelijk omgekleed naar de sporthal te komen en alleen na het sporten gebruik te maken 
van de kleedkamers; 

• Na de training of wedstrijd wordt door spelers van 18 jaar of ouder 1,5 meter afstand gehouden. Dit 
kan betekenen dat er gefaseerd omgekleed moet worden met een maximum aantal spelers 
tegelijkertijd in de kleedkamer; 

• Was je handen voor aanvang van een training of wedstrijd; 

• We zorgen er in samenspraak met de gemeente voor dat in de sporthal een duidelijke routing (in- en 
uitgang naar de sporthal, kleedkamers, toiletten, tribune enz.) zichtbaar is, zodat personen de 1,5 
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meter onderlinge afstand kunnen houden. De looproutes in sporthallen waar wij gebruik van mij zijn 
bijgevoegd bij dit protocol. 

 
Maatregelen voor trainers / coaches 
Voor trainers, coaches en andere begeleiders van trainingen en wedstrijden gelden de volgende 
maatregelen: 

• Spelers tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden onderling en tegen andere clubs spelen;  

• Spelers vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen spelers van dezelfde club; 

• Het aantal trainers en begeleiders per team niet groter is dan noodzakelijk voor de training of 
wedstrijd; 

• Probeer de samenstelling van trainers / begeleiding zo vast mogelijk te houden. Train zo veel 
mogelijk in vaste groepen en met je eigen team; 

• Stuur spelers direct naar huis als ze klachten hebben zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 

• Probeer op de bank 1,5 meter afstand te houden tijdens wedstrijden met spelers van 18 jaar en 
ouder; 

 
Maatregelen voor ouders/verzorgers en toeschouwers 

• Toeschouwers zijn momenteel niet welkom bij trainingen en wedstrijden. 

• Ouders die rijden naar uitwedstrijden vallen onder teambegeleiding en mogen wél bij de wedstrijd 
aanwezig zijn, al wordt het aantal rijdende ouders beperkt tot het noodzakelijke minimum aantal. 

• Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten 
dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje; 
 

Maatregelen in de kantine 
Onderstaande regels gelden voor sportkantines. Gezien de verplichte sluiting van uiterlijk 22.00 uur is 
besloten dat de kantine voorlopig nog niet open gaat. 

• De kantine mag open tussen 06.00 en 22.00 uur; 

• Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht; 

• Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan; 

• Zelfbediening is niet toegestaan.  

• In de kantine zijn maximaal 50 personen toegestaan; 

• Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; 

• Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van 
kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden; 

• Alle overige regels zoals beschreven in dit protocol zijn tevens van toepassing op de kantine. 
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Looproutes sporthal Die Heygrave te Vlijmen 
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Looproutes sporthal de Kubus te Oudheusden 
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Looproutes sporthal de Vennen te Drunen 

 


