
 
 

 

Protocol BV Lisse in verband met start competitie en trainingen seizoen 2020/2021 per 1 september 2020  

 
Het basketbal seizoen 2020/2021 gaat per 1 september 2020 van start. De komende tijd 
gaat u gebruik maken van de faciliteiten in Sportcentrum De Waterkanten. Vanwege de 
COVID-19 pandemie zijn er maatregelen die u wordt verwacht te volgen. Deze maatregelen 
zijn in lijn met de sport protocollen van NOC*NSF en de NBB. De protocollen van 
Sportfondsen Lisse, de NOC*NSF, de NBB en de RIVM maatregelen gelden te allen tijde. De 
maatregelen kunnen overigens op elk moment aangepast worden, let hierop! Wij proberen u 
steeds zo goed mogelijk op de hoogte te houden. 
 
Wij verzoeken iedereen om elkaar aan te spreken op de regels. Vanzelfsprekend op 
vriendelijke en beleefde toon. 
 
 
Algemene uitgangspunten: 

- Bij klachten, blijf thuis en laat je testen. 
- Pas RIVM hygiëne maatregelen toe. 
- Houd 1,5 meter afstand. 
- Was vaak je handen. 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
- Schud geen handen. 
- Vermijd drukte. 
- Het is niet toegestaan in groepsverband te zingen of te schreeuwen 
- Uitzonderingen op de 1,5m afstand regel: 

o personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling. 
o de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook 

van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen. 
o personen t/m 17 jaar alleen onderling geen afstand. 
o personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting 

beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 
1,5 meter dit de sportbeoefening in de weg staat. 

o 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. 

 
 
Sociale veiligheid: 

- Kom zoveel mogelijk op de fiets. 
- Tijdens vervoer naar uitwedstrijden waarbij personen uit meerdere huishoudens in 

één auto zitten, wordt dringend aangeraden in ieder geval alle personen van 13 jaar 
en ouder een mondkapje te dragen. (zelf mondkapje meenemen) 
wij adviseren de teams zeer dringend om zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar 
de uitwedstrijden te reizen, of in ieder geval met meer auto’s dan gebruikelijk. 

- Pas RIVM hygiëne maatregelen toe. 
- Raak geen materialen en spullen van anderen aan. 
- Neem je eigen bidon mee. 
- Mocht het te druk worden, kunnen mensen worden verzocht de accommodatie te 

verlaten. 
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Onderstaande regels gelden in Sportcentrum De Waterkanten en zijn ter aanvulling op de 
protocollen van NOC*NSF, NBB en RIVM. 
 
 
Sporthal/gymzalen: 

- Sportcentrum De Waterkanten voldoet aan de richtlijnen omtrent de ventilatie. 
- BV Lisse is verantwoordelijk dat de sportactiviteiten binnen de geldende regels 

worden uitgevoerd en dat hygiëneregels worden nageleefd.   
- Binnen het gehele sportcentrum geldt de 1,5m afstand regel. Volg daarbij de routing 

aangegeven op de grond. 
- Sporters en trainers en andere deelnemers kunnen worden geweigerd door zowel 

Sportfondsen Lisse als door BV Lisse. 
- In verband met werkzaamheden aan de douches mag (nog) niet worden gedoucht. 

Zodra dit weer kan zal Sportfondsen Lisse u informeren. 
- 1,5m afstand geldt ook in de kleedkamers. Daarom mogen er maximaal 7 

(volwassen) personen tegelijk in de kleedkamer zijn.  
- BV Lisse is verantwoordelijk voor de naleving van de kleedkamerregel zoals hierboven 

beschreven. 
- Deelnemers worden gevraagd in sportkleding te komen. 
- Wedstrijden, toernooien, en evenementen zijn toegestaan.  

o Er mag publiek aanwezig zijn tot maximaal 100 mensen. 
o Publiek moet 1,5m afstand houden. 
o BV Lisse is verantwoordelijk voor dat het publiek regels naleeft. 
o Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, 

medewerkers en sporters.  
 
 
Horeca: 

- Horeca is open voor gebruik. 
- 1.5 meter regels moeten worden nageleefd binnen de horeca.  
- Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck ingevuld. Hierbij wordt nadrukkelijk 

gevraagd om naam en telefoonnummer achter te laten. Deze worden maximaal 2 
weken bewaard en kunnen worden gedeeld met de GGD bij een uitbraak van 
COVID19. 

- Medewerkers van Sportfondsen Lisse en BV Lisse mogen bezoekers weigeren o.a. als 
zij klachten hebben of de 1,5m niet naleven.  

 
 
De volgende bepalingen gelden voor de uitoefening van de sport, dus niet alleen in de 
Waterkanten: 
 
 
Algemene regels in de sport: 

- Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben tijdens 
wedstrijden en trainingen. 
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- Voorafgaand en na afloop van de training en wedstrijd dienen sporters van 18 jaar en 
ouder 1,5 meter afstand te houden.  

- Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. 
 
 
Basketbal specifieke uitwerkingen van alle protocollen: 

- Team, staf, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de wedstrijd reizen 
houden rekening met alle geldende richtlijnen van het RIVM. 

- Tijdens vervoer naar uitwedstrijden waarbij personen uit meerdere huishoudens in 
één auto zitten, wordt dringend aangeraden in ieder geval alle personen van 13 jaar 
en ouder een mondkapje te dragen. (zelf mondkapje meenemen) 
Wij adviseren de teams zeer dringend om zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar 
de uitwedstrijden te reizen, of in ieder geval met meer auto’s dan gebruikelijk. 

- Het advies aan spelers en scheidsrechters om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen 
naar de sportaccommodatie. 

 
 
Voor de wedstrijd: 
 
 
Aankomst: 

- De thuisspelende vereniging of de beheerder van de sportaccommodatie kan bij 
aankomst een gezondheidscheck uitvoeren en/of vragen om contactgegevens 

- Spelers, coaches en officials volgen bij aankomst de instructies die gelden op de 
sportaccommodatie. 

- Bij aankomst op de accommodatie desinfecteert iedereen zijn/haar handen. De 
thuisspelende vereniging draagt zorg voor voldoende desinfecterende middelen op 
verschillende plaatsen in de sporthal. 

- De thuisspelende vereniging wijst de teams en scheidsrechters een kleedruimte toe. 
In de kleedkamer moet 1,5 meter afstand worden kunnen bewaard. Het advies is 
voor de thuisspelende vereniging om een indeling te maken voor de kleedkamers om 
het kruisen van verschillende groepen zoveel mogelijk te voorkomen.  

 
 

Voorbereiding wedstrijd: 
- Bij aankomst op het veld desinfecteren spelers, scheidsrechters en tafelofficials hun 

handen. De thuisspelende vereniging draagt zorg voor voldoende desinfecterende 
middelen.  

- De thuisvereniging dient er voor te zorgen dat al het te gebruiken materiaal vooraf is 
gedesinfecteerd.  

- 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.  

 
 
Afstand gedurende het spel: 
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- Gedurende het spel hoeft in het veld geen 1,5 meter afstand tot anderen te worden 
bewaard. Buiten het veld (ook in het spelersbankgebied) dient door iedereen te allen 
tijde de 1,5 meter afstand tot andere te worden gewaarborgd. De uitzonderingen op 
de 1,5 meter afstand zijn ook hier van kracht.  

- Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij het spelersbankgebied, 
is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen 
buiten het spelersbankgebied. Bij voorkeur niet in de richting van de jurytafel. 

- 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.  

- De tafelofficials dienen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
Wanneer de jurytafel te klein is om meerdere tafelofficials te plaatsen, dient de 
jurytafel te worden uitgebreid (bijvoorbeeld met een extra tafel, bij voorkeur naar 
achteren). Wij adviseren alle tafelofficials om een mondkapje te dragen.  

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

 
 
Geforceerd stemgebruik: 

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

 
 
Wisselen: 

- Bij het aanvragen van een wissel bij de jurytafel dient 1,5 meter afstand te worden 
gehouden. De wisselstoelen staan dus ook op minimaal 1,5 meter afstand van de 
jurytafel en van elkaar. 

- Bij het wisselen dienen de uitgaande speler(s) en de inkomende speler(s) 1,5 meter 
afstand van elkaar te houden.  

 
 
Balcontact van 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. Het advies is om als 
scheidsrechtersteam hier dezelfde lijn in te hanteren.  

 
 
Bevoegdheden van de 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. 
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- 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 (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. 

 
 
Na de wedstrijd: 

- 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 het mDWF 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. 
-  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 gebruikt van wordt 
gemaakt, keer huiswaarts wanneer dit mogelijk is. 

- Sporters die klaar zijn met de wedstrijd worden beschouwd als toeschouwer. Hier 
dient rekening mee te worden gehouden in het aantal toegestane toeschouwers 
binnen de accommodatie. 

 
 
In geval van besmetting 

- Bij klachten blijf thuis. 
- Het je corona opgelopen, licht dan onverwijld de GGD en de vereniging in via 

a.vandervleuten@vdv-vh.nl 
o Overige spelers mogen doorgaans blijven deelnemen aan wedstrijden; maar 

dit is ter beoordeling van de GGD 
o Als een geheel team in quarantaine gaat, zal worden geprobeerd de 

wedstrijden uit te stellen.  
 

 
Uitzonderingen op de 1,5 meter regel  

- Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
- Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen. 
- Personen die tot één huishouden/gezin behoren, hoeven onderling geen 1,5 meter 

afstand te houden. 
- Tijdens de wedstrijden hoeven spelers geen afstand te houden tijdens het 

basketballen. 

mailto:a.vandervleuten@vdv-vh.nl
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Voor en na de wedstrijden, dus ook tijdens teambesprekingen en nabesprekingen, 
geldt gewoon de 1,5 meter regel, behalve voor de drie hierboven genomen 
uitzonderingen.  

- Personen met een handicap tot hun begeleider of vaste mantelzorger. 


