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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 25 september 2021, 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. 
 Was regelmatig 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. 
 Geef elkaar de ruimte. 
 
Kleedkamers 
De kleedkamers worden toegewezen door de Zaalwacht. Van de vier kleedkamers is er 1 kleedkamer 
beschikbaar voor de eigen spelers, scheidsrechters en tafelofficials van de Green Giants. De andere 3 
kleedkamers zijn voor Dames, gastteam 1 en gastteam 2. De Zaalwacht deelt de kleedkamers in. 
 
Tribune 
Publiek kan tijdens wedstrijden uitsluitend plaatsnemen op de tribune; NIET in de sportzaal. Men dient 
verplicht een zitplaats te nemen. Door de Zaalwacht kunnen er eventueel extra stoelen in de tribune 
worden gezet. Staan op de tribune is niet mogelijk. Tijdens wedstrijddagen gaat het publiek van het 
uitspelende team vóór op ons eigen publiek. 

 
Wedstrijd 
o Bij de line-up worden er geen handen geschud of een high five gegeven. 
o De sportattributen: ballen, scheidsrechterfluit, tablet, scorebord en de jurytafel kunnen, indien 

wenselijk of als het kenbaar wordt gemaakt, tussen een training/wedstrijd gereinigd worden. De 
trainer/coach is verantwoordelijk dat dit door het team wordt opgepakt. 

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. 

 
Bron van documenten 
 NOC*NSF – “Algemeen protocol verantwoord sporten”: https://nocnsf.nl/media/3499/nocnsf-protocol-

verantwoord-sporten-v16.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 17-09-2021: 
https://d26urwx8o7j8vg.cloudfront.net/documents/20210923_Coronaprotocol_basketbalcompetities.p
df 

 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. 


