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Op basis van diverse protocollen heeft het bestuur van de Green Giants de hierna volgende regels 
opgesteld voor het sporten bij de Green Giants. Deze regels gelden per 1 september 2020, zowel voor de 
trainingen als bij de wedstrijden. Indien er nadere informatie beschikbaar is of updates nodig zijn, zal dit 
document aangepast worden. 
 
Sportlocatie 
Sportzaal Antares, Maximaplein 7, Leusden. 
 
Basisregels 
 Blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen. 
 Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van anderen. 
 Was vaak je handen. 
 Vermijd drukke plekken. 
 Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog. 
 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
 Schud geen handen. 
 Vermijd drukte. 
 Geef elkaar de ruimte. 
 Ga in quarantaine als iemand in je huishouden positief is getest, je in nauw contact bent geweest met 

een besmette patiënt of als je in een land/gebied bent geweest dat is aangemerkt als COVID-19 
risicogebied. 

 
Protocol specifiek voor basketballen 
 Looproutes en toegang sportzaal (en kleedkamers) en tribune 

o Volg de looproutes van de sportlocatie op. 
o Houd voornamelijk rechts. 
o Ouders/begeleiders en ander publiek zijn welkom op de tribune en tot de toegangsdeur welke 

toegang geeft tot kleedkamers en de sportzaal. Na de toegangsdeur is er alleen toegang voor 
sporters, coaches/trainers, scheidsrechters, tafelofficials en zaalwacht. 

o Kleedkamers – trainingen 
Bij de trainingen wordt door de trainer een kleedkamer toegewezen. 

o Kleedkamers – wedstrijden 
Vanwege de beperkte capaciteit zijn bij wedstrijddagen de kleedkamers alleen beschikbaar voor 
de uitspelende teams en wanneer mogelijk voor de scheidsrechter en tafelofficials. Deze 
kleedkamers worden toegewezen door de Zaalwacht. De thuisspelende teams kunnen dus 
GEEN gebruik maken van de kleedkamer en/of douche mogelijkheden. Zij dienen in 
wedstrijdtenue bij Antares aan te komen. Omkleden van schoenen en/of jas/vest gebeurt zo 
nodig in de zaal, bij de spelers bank. Mocht er toch een kleedkamer beschikbaar zijn, dan 
informeert de Zaalwacht het team hierover. 

o Tribune 
Publiek kan tijdens wedstrijden uitsluitend plaatsnemen op de tribune; niet in de sportzaal. De 
tribune kan door de 1,5 meter maatregelen maar door 10 mensen gebruikt worden. Tevens dient 
men te gaan zitten, zonder verdere loopbewegingen enkel datgene wat nodig is om zich te 
placeren. Staan op de tribune is niet mogelijk. Tijdens wedstrijddagen gaat het publiek van het 
uitspelende team vóór op ons eigen publiek. 
 

 1,5 meter afstand – buiten training / wedstrijd 
Dan gelden de algemene regels zoals ze door de overheid zijn opgesteld: 
o Personen die een gezamenlijk huishouden vormen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand aan 

te houden. 
o Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden en ook van deze kinderen tot 

leden van andere leeftijdsgroepen is 1,5 meter niet opgelegd. 
o Personen t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te behouden. 
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o Personen van 18 jaar en ouder te allen tijde 1,5 meter. 
 
 Regels 1,5 meter afstand - tijdens trainingen en wedstrijden 

o alle leeftijdsgroepen mogen normaal spelcontact hebben tijdens het basketballen (contactsport), 
er hoeft in het veld geen 1,5 meter afstand te worden aangehouden.  

o Voorafgaand en na afloop van het basketballen dienen sporters van 18 jaar en ouder wél afstand 
tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers. 

o Buiten het veld, ook op de spelersbank, dient de regel van 1,5 meter afstand conform RIVM tot 
anderen te worden aangehouden. 

o Voor tafelofficials onderling gelden de algemene 1,5 meter regels. De spelersbank valt buiten het 
speelveld, daarmee dient de 1,5 meter voor 18+ aangehouden te worden. Bij het heren team 
dienen 2 banken achter elkaar neergezet te worden om de 1,5 meter afstand tussen de 
wisselspelers te behouden. Wisselspelers blijven op de bank zitten tot ze het veld ingaan om de 
1,5 meter tot de tafelofficials te behouden. 

o Bij de line-up dienen de algemene regels van 1,5 meter afstand van het RIVM te worden 
aangehouden. 

o Bij het vieren van een score / winst blijven alle algemene RIVM regels van 1,5 meter regels van 
kracht. 

 
 Hygiëne 

o De sportattributen: ballen, scheidsrechterfluit, tablet, scorebord en de jurytafel dienen na de 
training/wedstrijd gereinigd te worden. De trainer/coach is verantwoordelijk dat dit door het team 
wordt opgepakt. Hiervoor zijn reinigingsdoekjes aanwezig.  
  

 Stemgebruik 
o Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan. 
o Er mag geen team/groepsyell uitgebracht worden. 
o Coaches en spelers mogen voor, tijdens en na de wedstrijd geen geforceerd stemgebruik 

inzetten. 
 

 Reizen naar een sportaccommodatie 
o Voor reizen met de auto gelden de richtlijnen van het RIVM; je mag in een auto zitten met 

mensen van een ander huishouden, dan is het advies om een mondkapje te dragen voor 
personen boven de 12 jaar. Dit mondkapje dient men zelf aan te schaffen. 

o Reis zoveel mogelijk al omgekleed naar de sportaccommodatie. 
 
Bron van documenten 
 NOC*NSF – “Algemeen protocol verantwoord sporten”: https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-

verantwoord-sporten-v16.pdf 
 NOC*NSF “Toeschouwers bij sportwedstrijden – herziene versie 24 augustus 2020”: 

https://nocnsf.nl/media/3524/handreiking-toeschouwers-bij-sportwedstrijden.pdf 
 Gemeente Leusden: Noodverordening: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-

862.html?utm_campaign=20200825&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_t
erm=gemeente_rhenen&utm_content=over_uw_buurt 

 NBB – Protocol Basketbal Competities 10-09-2020: 
file:///C:/Users/groeneveldij/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Tem
pState/Downloads/Protocol_basketbalcompetities_versie_2%20(1) 

 RIVM: - https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 
 
Vragen 
Bij opmerkingen of vragen; neem contact op met je eigen trainer, de Zaalwacht ter plaatse of de Corona 
coördinator: inge@greengiants.nl of 06-51771340. 


