
Intro 
Per 1 juli 2020 is Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met 
regels’ gegaan. Hierin is opgenomen dat contactmomenten tijdens het sporten weer zijn 
toegestaan. Deze stap is per 10 augustus 2020 weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze 
zomer loopt het aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 
augustus 2020 streeft het kabinet ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke 
maatregelen uit kunnen blijven. 
 
Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per 
gemeente extra maatregelen worden opgelegd. VBC Akrides draagt als sportvereniging de 
verantwoordelijkheid tot het voorkomen van de verspreiding van het Corona virus.  
 
VBC Akrides en de gemeente Velsen doen er graag alles aan om de toename zo veel 
mogelijk te beperken.  We kennen allemaal mensen die in vitale beroepen werken, (ernstig) 
zieke ouders/partners hebben of kwetsbare kinderen thuis hebben. Als vereniging willen wij 
garanderen dat onze sporthal een plek is en blijft waar we gezamenlijk en veilig kunnen 
sporten.  

Richting de sporthal  
● Minimaliseer het aantal mensen dat meereist naar de sporthal. Toeschouwers 

worden geacht zich aan de geldende regels te houden en kunnen geweigerd worden 
de sporthal te betreden in verband met beperkte ruimte in de sporthal. Breng alleen 
het minimaal aantal benodigde mensen mee! 
 

● Kom alleen naar de sporthal als het echt nodig is. 
 

● Teams, staff, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de 
wedstrijd reizen houden rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM. 
Je mag in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het 
advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 
mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen, 
hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden. 

 
● Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om zoveel mogelijk 

omgekleed af te reizen naar de sportlocatie. 
 

● Zorg dat je ingelezen bent bij de bezoekende vereniging: Houd je aan de door hen 
opgestelde protocollen en gebruik je gezonde verstand. Het gedrag van jou en je 
team reflecteert direct op VBC Akrides, en is het gedrag wat wij ook in onze hal 
kunnen verwachten van onze tegenstanders. Zorg dus dat je het goede voorbeeld 
geeft! 



Sporthal IJmuiden-Oost: Basisregels  
● Iedereen draagt zijn verantwoordelijkheid 

Wij verwachten dat er verantwoordelijkheid genomen wordt in het naleven van de 
opgestelde regels. Denk alsjeblieft aan elkaar, en aan de gevolgen die de 
verspreiding van het virus kunnen hebben, ook al zijn ze wellicht niet direct 
toepasbaar op jou. Wij houden graag iedereen gezond! 
 

● Blijf thuis bij klachten en laat je testen  
Onder klachten wordt verstaan: Verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) 
hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 
Dit geldt voor iedereen. Bij klachten: Laat je testen. 
Indien de klachten tijdens de wedstrijd ontstaan: Ga naar huis en laat je testen. 
Indien de test positief is, meld dit dan bij onze vertrouwenspersoon. 
 

● Pas hygiëne toe 
Bij binnenkomst in onze hal is er een handgel pomp beschikbaar; wij vragen 
iedereen om zowel direct voor de wedstrijden als erna de handen grondig te wassen 
en het niezen of hoesten in de elleboog of een papieren zakdoek te doen. 
Zorg ervoor dat er geen drinkflessen uitgewisseld worden en gebruik zo veel mogelijk 
je eigen materiaal/water vanuit huis.Op de wedstrijdvelden zijn er desinfecterende 
middelen aanwezig. Zorg dat de tafel, het materiaal, de bal, en scheidsrechter 
spullen gedesinfecteerd zijn. 
 

● Minimaliseer je tijd in de sporthal 
Voorkom zoveel mogelijk het gebruik van de kleedkamers; Kom omgekleed, vlak 
voor de wedstrijd en douche na afloop thuis. Wij raden je ten zeerste af te douchen 
in de kleedkamers. Dit in verband met de beperkte ventilatiemogelijkheden. 
Kan het echt niet anders dan dat je je moet omkleden in de hal? Zorg dan dat er niet 
meer dan 10 man in 1 kleedkamer is en houd 1.5 meter afstand. De zitplaatsen in de 
kleedkamers zijn gemarkeerd en dienen aangehouden te worden.  
 

● Gebruik je gezonde verstand 
Voor alle regels geldt; Gebruik je verstand en herinner je teamgenoten, coaches, 
tegenstanders, kinderen en ouders aan de regels. Er wordt gezegd dat de regel ‘1.5 
meter afstand houden voor- en na de trainingen’ onzinnig is, gezien er wel contact 
gemaakt mag worden tijdens de wedstrijden. Denk aan elkaar! Als sportvereniging 
zijn wij onze leden en tegenstanders verplicht ons aan de wettelijke voorschriften te 
houden. Wij hopen dat iedereen het positieve van deze maatregel in kunnen zien; er 
mag als uitzondering weer gesport worden, ondanks de 1.5 meter-maatregel.  

 
 



Sporthal IJmuiden-Oost: Aankomst wedstrijd 

Aankomst 
● VBC Akrides of de beheerder van de sportaccommodatie kan bij aankomst een 

gezondheidscheck uitvoeren en/of vragen om contactgegevens. 
 

● Spelers,coaches, toeschouwers, vrijwilligers, en officials volgen bij aankomst de 
instructies die gelden. 
 

●  Bij aankomst op de accommodatie desinfecteert iedereen zijn/haar handen. VBC 
Akrides draagt zorgt voor voldoende desinfecterende middelen op verschillende 
plaatsen in de sporthal.  
 

● VBC Akrides wijst de teams en scheidsrechters een kleedruimte toe. In de 
kleedkamer moet 1,5 meter afstand worden bewaard. 

 
● Als je niet speelt, zit je op de tribune of in de kantine. Toeschouwers nemen plaats 

op de tribune op de daarvoor aangewezen plekken en houden 1.5 meter afstand van 
elkaar. Ga niet in de hal, gang/looppaden of achter de tribune staan. Toeschouwers 
dienen zich aan de geldende regels te houden en kunnen geweigerd worden in de 
sporthal in verband met beperkte ruimte. 

 
Voorbereiding wedstrijd 

● Spelers en coaches komen pas 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd uit de 
kleedkamer en gaan rechtstreeks naar hun speelveld. Indien het veld nog bezet is, 
wacht je in de kleedkamer tot het veld vrij is. 
 

● Alle materialen dienen door de thuisspelende ploeg vooraf gedesinfecteerd te 
worden met de daartoe gegeven middelen. 
 

● Alle spelers desinfecteren hun handen voor de wedstrijd. 
 

● De line-up kan doorgaan, maar hierbij worden geen handen geschud. Probeer 
handen te schudden te vervangen door bijvoorbeeld mondeling een fijne wedstrijd te 
wensen. Tijdens de line-up wordt 1,5 meter afstand van anderen gehouden.  

Sporthal IJmuiden-Oost: Gedurende de wedstrijd 

Algemeen 
● Gedurende het spel hoeft in het veld geen 1,5 meter afstand tot anderen te worden 

bewaard. Echter, buiten het veld en spelersbank gebied dient door iedereen te allen 



tijde de 1,5 meter afstand tot andere te worden gewaarborgd.  
 

● Voor de wedstrijd, in de periode tussen de kwarten, in de rust van de wedstrijd, 
tijdens time-outs en na de wedstrijd dient 1,5 meter stand van anderen te worden 
gehouden. 
 

● Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. 
Dit houdt onder andere in dat coaches/spelers/officials/tafelofficials niet mogen 
schreeuwen en er geen yell mag worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.  

Spelers 
● Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij het spelersbank 

gebied, is het bij uitzondering toegestaan dat team officials en wisselspelers 
plaatsnemen buiten het spelersbank gebied. Bij voorkeur niet in de richting van de 
jurytafel.  
 

● De coach is het aanspreekpunt voor de jurytafel - contact van spelers met de 
jurytafel is niet toegestaan. 
 

● Onnodig contact tussen spelers dient te worden voorkomen. Daarom is het vieren 
van een score/de winst alleen toegestaan op 1,5 meter afstand. 
  

● Bij het wisselen dient minimaal 1,5 meter afstand gehouden te worden tot de 
jurytafel, scheidsrechter en andere spelers. 

 

Coach 
● De coach is het aanspreekpunt voor de jurytafel. Het is niet toegestaan spelers 

contact te laten hebben met de tafel. De coach vraagt de wissels aan en neemt 
hiermee de 1,5 meter tot de tafel in acht. 
 

● Bij het wisselen van spelers dient minimaal 1.5m afstand gehouden te worden tot de 
jurytafel. 

Tafelofficials 
● De tafelofficials dienen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden, of 

gebruik te maken van kuchschermen. 

Scheidsrechters 
● 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.  
 



● 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.  
 

● De scheidsrechter kan geen disciplinaire maatregelen (T-fout, U-fout en/of D-fout) 
nemen bij het overtreden van de richtlijnen in dit document.Onsportief gedrag dat al 
is verboden volgens de spelregels van FIBA kan wel worden bestraft met sancties. 
  

● 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. 

 

Toeschouwers 
● Geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden. We vragen 

je daarom alleen naar de hal te komen wanneer dit echt nodig is. De bezoekende 
ploeg wordt gevraagd om alleen het minimaal aantal mensen mee te nemen en geen 
extra toeschouwers mee te nemen. Toeschouwers kunnen geweigerd worden in 
verband met beperkte ruimte. 
 

● Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. 
Dit houdt onder andere in dat toeschouwers niet mogen schreeuwen, zingen, of de 
stem mogen verheffen. 

Sporthal IJmuiden-Oost: Na de wedstrijd 
● Sporters die klaar zijn met de wedstrijd worden volgens NOC*NSF en de NBB 

beschouwd als toeschouwer. Hier dient rekening mee te worden gehouden in het 
aantal toegestane toeschouwers binnen de accommodatie. 

 
● Neem zo snel mogelijk na de wedstrijd de 1,5 meter in acht en houd afstand van 

betrokkenen, ook in de kleedkamers.  
 

● Bedank je tegenstander, de scheidsrechter en de tafelofficials voor de wedstrijd, 
maar schud daarbij geen handen.  
 

● Onderteken / bevestig de uitslag op de tablet bij de jurytafel. Houd ook hierbij 1,5 
meter van elkaar. 
 

● Geadviseerd wordt om sportattributen (ballen, scheidsrechtersfluit, tablet, het 
scorebord, de jurytafel, etc.) na de wedstrijd te reinigen met schoonmaakmiddelen. 
Deze liggen op elke jurytafel.  
 



● Blijf niet onnodig lang in de sporthal hangen. Sporters gaan direct na de wedstrijd 
naar de kleedruimte die hen is/wordt toegewezen. Als hier geen gebruik van wordt 
gemaakt, keer huiswaarts wanneer dit mogelijk is. Wij raden je af om te douchen in 
Sporthal IJmuiden- Oost wegens de beperkte ventilatiemogelijkheden!  
 

 
Belangrijke Websites 
 
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/  
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-v
ragen 
https://www.velsen.nl/corona/informatie-voor-inwoners 
 

https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://www.velsen.nl/corona/informatie-voor-inwoners

