
 
9 Oktober 2020 

Beste Blue Drakers,  
 

Alweer nieuwe afspraken rond Corona. Daarom hebben we het hele 

Corona-protocol van Blue Drakes  dit keer opgenomen. Het protocol is 

ook altijd te vinden op onze website: 

http://www.bluedrakes.nl/nieuws/corona-protocol 

 

Voor achtergrond informatie kun je ook naar het protocol  en 

bijbehorende nieuwsberichten kijken op de site van de Basketballbond 

NBB:  

https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/ 

 

Er is maar één onderwerp in deze Nieuwsbrief:  

• Corona protocol basketbalvereniging Blue Drakes 1 

 

Maar draag ook eens bij door nieuws over je team of een foto te delen! 

Omdat er wijzigingen zijn geweest inde contactgegevens van enkele vrijwilligers hebben de ditmaal Het 

Informatieblad bijgesloten. Deze informatie wordt actueel gehouden. We zijn inmiddels aan de 6e versie voor het 

seizoen 2020-2021. Het informatieblad zenden we altijd toe aan belangstellenden die zich via de website melden. 

 

Onze website: www.bluedrakes.nl 

Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

Corona protocol basketbalvereniging Blue Drakes 

 

Laatste update: 7 oktober 2020  

Laatste en belangrijkste wijzigingen zijn in het geel 

gemarkeerd 

 

Het nieuwe basketbalseizoen is gestart. Een start van een seizoen 

waarin we te maken hebben met specifieke omstandigheden als 

gevolg van het coronavirus en de maatregelen die van toepassing zijn. 

Om duidelijkheid te verschaffen over de impact die dit heeft voor 

onze trainingen en wedstrijden is een protocol opgesteld voor de 

spelers, ouders en trainers/coaches. Het bestuur gaat ervanuit dat 

iedereen zich aan deze regels houdt. 

Het protocol vind je hieronder. De regels zijn in lijn met de meest 

recente adviezen van NOC*NSF en de Nederlandse Basketball Bond. 

Ze zijn zoveel mogelijk aangepast op onze vereniging en de 

omstandigheden in Bulwijk. De gemeente heeft laten weten dat de 

ventilatie in Bulwijk in orde is. 

Mocht blijken dat regels veranderen, dan laten we dit zo snel mogelijk 

weten en wordt dit protocol geactualiseerd. Kijk dus altijd naar de 

laatste update. 



Voor iedereen: 

• Hou je aan de algemene geldende regels van de overheid en het RIVM. 

• Neem kennis van het protocol basketbalcompetities van de Nederlandse Basketball Bond: Protocol 

basketbalcompetities. 

• Realiseer je dat Bulwijk een kleine sporthal is en dat het naleven van de regels daarom extra belangrijk is. 

• Bij binnenkomst en bij vertrek van de sporthal je handen desinfecteren. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training en 15 minuten voor de thuiswedstrijd. 

• Na afloop vertrek je zo snel mogelijk, blijf niet hangen. Je kunt ook buiten de hal nog contact met elkaar 

hebben. 

• Kom in sportkleding naar de sporthal. 

• Douchen is niet mogelijk. 

• Neem je eigen bidon met drinken mee. Er worden geen consumpties/versnaperingen verkocht. 

 

Mondkapjes vanaf 13 jaar 

• Er geldt van overheidswege een dringend advies voor iedereen vanaf 13 jaar om mondkapjes te dragen in 

publieke binnenruimtes. Tijdens het sporten hoef je geen mondkapje op, maar in de hal, kleedkamers en 

andere ruimtes is het advies dit wel te doen.  

 

Voor trainer/coaches: 

• Als trainer/coach ben je verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van dit protocol. 

• Hou een registratie bij van de aanwezige spelers, zowel op de training als bij de wedstrijden. 

Registratieformulieren liggen in de ballenkasten van Blue Drakes. Bij uitwedstrijden, registreer welke ouders 

er gereden hebben. 

• Voor aanvang van training of wedstrijd, hou een gezondheids-check bij je spelers. 

• Bij de trainingen, laat de spelers de kleedkamer gebruiken, die aan de kant zit waar je training geeft. 

• Bij thuiswedstrijden, gebruik één van de twee rechterkleedkamers, gezien vanaf de ingang. De twee linker 

kleedkamers zijn voor onze gasten. 

• Laat je team geen yell houden. Schreeuwen is niet toegestaan. 

 

Voor spelers: 

• Desinfecteer je, kom in sportkleding en volg de aanwijzingen van je trainer/coach. 

• Bij de trainingen gebruik je de kleedkamer die aan de kant zit waar je training krijgt. 

• Bij thuiswedstrijden gebruik je één van de twee rechterkleedkamers, gezien vanaf de ingang. De twee 

linkerkleedkamers zijn voor onze gasten. 

• Informeer je ouders over dit protocol. 

 

Voor toeschouwers (zowel van Blue Drakes als van de gasten): 

• Bij wedstrijden zijn er geen toeschouwers toegestaan. 

• Chauffeurs van uitspelende jeugdploegen (t/m 22 jaar) worden beschouwd als teambegeleider. Maximaal 4 

teambegeleiders mogen de wedstrijden bijwonen. 

• Bij trainingen zijn er geen mogelijkheden om de training bij te wonen. 

 

Corona-zaalwacht: 

• De Corona-zaalwacht is aanwezig bij wedstrijden en is te herkennen aan het gele hesje. 

• De zaalwacht helpt bij het inrichten van de zaal en het aanbrengen van de aanwijzingen, zoals zitplaatsen en 

looprichtingen. 

• 1 zitbank links en 1 zitbank rechts in de zaal. Per bank 3 zitplaatsen aangegeven met een zitplaatskaart. 

• 2 spelersbanken zowel links als rechts met voldoende tussenruimte voor de spelers. 

• 2 jurytafels met voldoende tussenruimte voor de juryleden. 

• De zaalwacht ziet erop toe dat de regels nageleefd worden en geeft aanwijzingen over het desinfecteren van 

de handen en over de beschikbare zitplaatsen. 



• De zaalwacht noteert op het registratieformulier de namen van de teambegeleiders (chauffeurs) van de 

uitspelende ploeg (plus de relatie met de speler uit die ploeg). 

• De registratieformulieren worden in de kast opgeborgen. Deze formulieren worden door Theo Straub of Luc 

Ettema meegenomen en na drie weken vernietigd. 

 

Bij uitwedstrijden: 

• Maak vooraf goede afspraken over wie er met de auto rijden. 

• Carpoolen is toegestaan. Advies is wel om een mondkapje te dragen als mensen uit een ander huishouden in 

de auto meerijden. Dit advies van het RIVM is voor spelers vanaf 12 jaar en ouder. 

• Zorg voor voldoende auto’s met voldoende zitruimte. 

• Laat spelers een gevulde bidon meenemen. 

• Hou je op locatie aan de daar geldende protocollen en regels. 

 

Aanpassing procedure afmelden van wedstrijden 

• Er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals een uitwedstrijd spelen op een locatie die gelegen is in een 

rood gekwalificeerd coronagebied of eigen spelers van Blue Drakes hebben coronaverschijnselen. Dit soort 

omstandigheden betekenen goede redenen om een wedstrijd niet te spelen.  

• De NBB heeft hiervoor een procedure vastgesteld. Het besluit om niet te spelen moet onderbouwd zijn. De 

trainer van het bewuste Blue Drakes team overlegt eerst met Theo Straub of Luc Ettema wat te doen.  

• Ingeval van niet spelen dient het bondsbureau van de NBB en de tegenstander zo spoedig mogelijk op de 

hoogte gesteld te worden.     

 

Vragen: 

We begrijpen dat deze situatie voor iedereen ongewoon is. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem dan 

contact op met Theo Straub of Luc Ettema of met  het bestuur (secretariaat@bluedrakes.nl) 

 

Als Club zoeken we nog corona-zaalwachten voor tijdens de wedstrijden. Opgeven bij Theo Straub (0348 

416274) of Luc Ettema (06 2040 1251). Zij geven ook informatie over de inhoud van de werkzaamheden. Die 

werkzaamheden staan hierboven ook beschreven in het Corona-protocol. 

Volg ook de NBB-corona richtlijnen. 
 

 


