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Op 2 februari heeft het kabinet de ingestelde lockdown verlengd. Tot en met
2 maart zijn de binnensportaccommodaties dicht en mag er alleen buiten gesport
worden, door jeugd t/m 17 jaar in groepen en volwassenen met maximaal twee
personen (op 1,5 m. afstand).
De competitie ligt voorlopig dus nog stil. De Dutch Basketball League en Women’s
Basketball League zijn, onder voorwaarden, wel hervat.
Dit protocol gaat weer in werking zodra er weer gespeeld mag worden. Voor de
activiteiten die in de tussenliggende periode wel mogen geldt natuurlijk dat de
richtlijnen aangehouden moeten worden.
In september zijn de basketbalcompetities weer gestart, nog wel met restricties.
Om alles in goede banen te leiden is het protocol basketbalcompetities
opgesteld. Dit bestand geeft richting aan verenigingen, officials,
trainers/coaches en spelers over hoe zij om dienen te gaan met de geldende
coronamaatregelen tijdens competitiewedstrijden en wedstrijden van de Basketball
Cup. Het protocol is een basketbalspecifieke aanvulling op het ‘Protocol
Verantwoord Sporten’. In het ‘Protocol Verantwoord Sporten’ zijn de
randvoorwaarden geschetst die als basis dienen voor dit bestand.
Verenigingen en sportaccommodaties spelen een belangrijke rol in het faciliteren
van de randvoorwaarden waar aan voldaan moet worden. We adviseren verenigingen
om het Protocol Verantwoord Sporten goed door te nemen en adviseren waar nodig
af te stemmen met de lokale overheid en het beheer van de accommodatie.
Dit protocol is vastgesteld door het bondsbestuur en zal regelmatig worden
geactualiseerd. De richtlijnen vanuit de overheid en het Protocol Verantwoord
Sporten van NOC*NSF vormen altijd het uitgangspunt voor dit protocol. De meest
actuele versie van het protocol is altijd te vinden op
www.basketball.nl/coronavirus.
Verenigingen die een verenigingsprotocol hebben gemaakt, wordt gevraagd om hun
protocol op de site te plaatsen en het via een URL te koppelen aan de Basketball
App, zodat bezoekende verenigingen en scheidsrechters deze kunnen lezen in
voorbereiding op hun bezoek.

Onderstaand staan enkele basisregels beschreven.
>
>
>
>
>
>
>

Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen.
Was vaak je handen.
Vermijd drukke plekken.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.

Een aantal zaken uit het Protocol Verantwoord Sporten brengen we hieronder graag
nog eens onder de aandacht.
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In beginsel zijn alle samenkomsten verboden, tenzij aan alle onderstaande
voorwaarden wordt voldaan:
>
>
>

>
>

>
>

Er worden maatregelen getroffen waarmee de stromen van personen die
samenkomen worden gescheiden. Dit geldt ook voor sanitaire voorzieningen.
Er worden hygiënemaatregelen getroffen waarmee de verspreiding wordt
tegengegaan.
Er worden maatregelen getroffen waardoor de aanwezigen 1,5 meter afstand
tot elkaar kunnen houden en er wordt voor gezorgd dat aanwezigen
daadwerkelijk 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde personen.
o Uitzonderingen op deze bepaling zijn te vinden in de volgende
paragraaf.
Zitplaatsen of afgebakende locaties worden toegewezen en hiervan wordt
gebruik gemaakt.
In binnensportaccommodaties worden plaatsen altijd toegewezen
(bijvoorbeeld op de tribune). Het heeft de voorkeur om deze actie samen
met de beheerder van de sporthal in te richten.
In binnensportaccommodaties wordt bij meer dan 100 personen een
gezondheidscheck uitgevoerd en zijn reserveringen verplicht.
In buitensportaccommodaties wordt bij meer dan 250 personen een
gezondheidscheck uitgevoerd en zijn reserveringen verplicht.

Verenigingen wordt nadrukkelijk geadviseerd om een coronacoördinator aan te
stellen, die altijd herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met een hesje). De
coördinator ziet toe op het naleven van de coronaregels. Het heeft de voorkeur
om deze actie samen met de beheerder van de sporthal in te richten.
Uitzonderingen op de 1,5 meter
>
>
>
>
>

Personen die onderling een gezamenlijk huishouden vormen;
De afstand tot kinderen t/m 12 jaar: onderling geen afstand en ook van
deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
Personen t/m 17 jaar alleen onderling;
Personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een
onderlinge afstand van 1,5 meter de sportbeoefening in de weg staat;
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.

Uitzonderingen op het toewijzen van plaatsen (placering), reservering,
gezondheidsverificatie
>

Samenkomsten waarbij er sprake is van continue doorstroming. Zowel op
vaste locaties zoals een dierentuin met verplichte looprichting, als ook
op specifieke locaties zoals een foodcourt of voedseluitgifte bij
evenementen.

>

Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensportaccommodaties mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden
gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben.
Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter
afstand te worden gehouden.

>
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>

>
>

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18
jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de
kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn
weer open.
Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is
niet toegestaan.

Aangescherpte maatregelen
Op dit moment ligt de competitie stil. Mocht er weer gespeeld kunnen worden dan
zal duidelijk worden of dat met of zonder publiek zal zijn en of de kantines
open of gesloten zijn.

>

>
>

>

Teams, staf, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de
wedstrijd reizen houden rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM.
Je kan 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.
Sinds 1 december geldt de plicht voor alle mensen vanaf 13 jaar om (nietmedische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes.
Tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje op. In de hal, kleedkamers en
andere ruimtes geldt het wel.
Pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet
gezien als toeschouwers, maar als beroepsgroep die dit werk op dat moment
niet thuis kan doen.
Om drukte te voorkomen kan de NBB/club/organisatie/veiligheidsregio waar
de sportwedstrijd plaats vindt nadere regels stellen die het aantal
personen beperken, zowel per medium als in totaal. Dit kan per sport,
regio en accommodatie verschillend zijn. Uiteindelijk zijn de club en
wedstrijdorganisator de verantwoordelijken met de bevoegdheid grenzen aan
het aantal te stellen. Waarbij aansprekend bereik van een medium mede
bepalend kan zijn.
De club faciliteert de media, zo mogelijk met zaken als een werkplek met
draadloos netwerk en stroom, zodat het werk goed kan worden uitgevoerd. Om
onderscheid te kunnen maken met 'publiek' (verboden) en
sporters/begeleiders geeft de organisatie duidelijk aan waar pers/media
wordt toegelaten en waar niet, indien nodig door plaatsen of zones toe te
wijzen.
Na afloop van de wedstrijd kan er geen gebruik worden gemaakt van
perskamer of andere faciliteiten van de club of organisator. Media en
trainers/sporters kunnen samen met de organisatie in goed onderling
overleg een veilige modus vinden voor reacties na afloop. De gezondheid
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van de sporters en de mediamedewerkers staat daarbij voorop. Een mixed
zone, in welke vorm dan ook, kan ingericht worden waarbij de 1,5 meter
voor iedereen in acht wordt genomen. Net als het dringende advies dan wel
de verplichting in publiek toegankelijke binnenruimtes mondkapjes te
gebruiken. De club(s) en organisatoren wordt geadviseerd dit tevoren te
regelen en communiceren om verwarring na afloop te voorkomen.
Zodra pers de reacties na afloop heeft opgehaald bij de trainer/sporter
geldt dat zij, net als sporters en begeleiders de sportaccommodatie
verlaten.
Tenslotte: de huisregels van de accommodatie gelden ook voor de media.

Aankomst
>

>
>

>

De thuisspelende vereniging of de beheerder van de sportaccommodatie kan
bij aankomst een gezondheidscheck uitvoeren en/of vragen om
contactgegevens.
o Verenigingen kunnen hierbij gebruik maken van Guestlog, MyCapa,
Horeca.com of een online formulier (bijvoorbeeld Google Forms),
waarbij het handig is dit met bijvoorbeeld een QR code te linken.
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.
o Verenigingen waarbij het niet mogelijk is om gebruik te maken van de
kleedruimten dienen dit vooraf door te geven aan de verenigingen en
de officials die zij ontvangen voor wedstrijden.
o Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om zoveel
mogelijk omgekleed af te reizen naar de sportlocatie.

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. Stem in onderling overleg tussen teams en
scheidsrechters af hoe de line-up gedaan kan worden. Tijdens de line-up
dient 1,5 meter afstand gehouden te worden. Het schudden van handen kan
vervangen worden door bijvoorbeeld elkaar mondeling een fijne wedstrijd
wensen.
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Afstand gedurende het spel
>

>

>

>

>

Gedurende de wedstrijd 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.
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). In situaties waar de 1,5 meter
afstand niet kan worden gewaarborgd, voldoet een
kuchscherm/conducteursmasker ook. Reinig het kuchscherm/conducteursmasker
na de wedstrijd.
Onnodig contact tussen spelers dient te worden voorkomen. Daarom is het
vieren van een score/de winst alleen toegestaan op 1,5 meter afstand.

De uitzonderingen op de 1,5 meter afstand, zoals beschreven in paragraaf 1.2,
zijn bij alle bovenstaande punten van kracht.
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 scheidsrechterteam hier
dezelfde lijn in te hanteren.
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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.
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.
o Wanneer de vereniging jonge/onervaren scheidsrechters aanstelt bij
een verenigingswedstrijd (senioren 2e klasse en lager / jeugd 1e
klasse en lager) is het advies de coronacoördinator toezicht te
laten houden op de veiligheid tijdens de wedstrijd. De
scheidsrechter en de coronacoördinator kunnen in overleg besluiten
welke maatregelen worden genomen gedurende 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, scheidsrechterfluit, tablet,
het scorebord, de jurytafel, etc.) na de wedstrijd te reinigen met
schoonmaakmiddelen.
De thuisspelende vereniging wijst de teams en scheidsrechters een
kleedruimte toe. In de kleedkamer moet 1,5 meter afstand kunnen worden
bewaard. Het advies voor de thuisspelende vereniging is om een indeling te
maken voor de kleedkamers om zodoende het kruisen van verschillende
groepen zoveel mogelijk te voorkomen.
o Bij een tekort aan kleedkamers en/of douches wordt geadviseerd de
uitspelende teams en bezoekende scheidsrechters de mogelijkheid te
geven zich om te kleden en te douchen. De thuisspelende teams kunnen
zich thuis omkleden en douchen.
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.
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>

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.

Wanneer er op de vereniging een coronabesmetting plaats vindt heeft dit
consequenties voor de vereniging. Onderstaande richtlijnen dienen gevolgd te
worden:
>
>
>

Als een sporter positief getest wordt op het coronavirus, dan gelden de op
dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid.
De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Door de GGD wordt bepaald
welke richtlijnen er gelden voor de medesporters.
Wanneer men het advies krijgt om in quarantaine te gaan, is het dringende
advies dat de sporter zich daaraan houdt en doet hij/zij in die periode
niet mee met trainingen/wedstrijden.

Besluit een team om een wedstrijd niet te spelen vanwege een corona gerelateerde
reden, dan dient onderstaande procedure te worden gevolgd.
Procedure
1) Besluit dat een team niet speelt, en onderbouw dit besluit.
2) Stel het bondsbureau van de NBB (met onderbouwing van de beslissing) en de
tegenstander te allen tijde op de hoogte van het besluit.
3) Bij wedstrijden met aangeschreven arbiters dient u vanaf donderdag 18:00
uur t/m zondag de herplanner van de scheidsrechters ook te informeren.
Hieronder de telefoonnummers waarop zij te bereiken zijn:
Afdeling Noord: Vincent Luiken (06-14249257)
Afdeling Oost: Marcel Sas (06-48458358)
Afdeling Zuid, Noord-Holland en landelijke competitie (vanaf 1e divisie en
hoger): Els Verheem (06-16953620)
Afdeling West: Marco van Apeldoorn (06-30805814).
De COI beslist of er sprake is van overmacht.




Wanneer wordt besloten dat er wel sprake is van overmacht, dan wordt de
wedstrijd in principe opnieuw ingepland. Indien de wedstrijd om welke
reden dan ook niet kan worden ingehaald, is het aan de beoordeling van de
COI hoe het kampioenschap en promotie/degradatie in een betreffende poule
wordt bepaald.
Wanneer wordt besloten dat er geen sprake was van overmacht, dan wordt het
team beschouwd als niet te zijn opgekomen.
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Wanneer een wedstrijd opnieuw ingepland wordt, gebeurt dit in overleg met de
twee verenigingen en de COI.
Wedstrijden uit een competitie die enkel in de eerste helft van het seizoen
wordt gespeeld (tot en met december) hoeven niet te worden ingehaald.
Wedstrijden uit een competitie waarin een Final Four wordt gespeeld, dienen –
bij voorkeur - uiterlijk 18 april 2021 te zijn ingehaald. Afhankelijk van de
omstandigheden op dat moment wordt bekeken of dit haalbaar is en zal dit in goed
overleg met alle partijen gaan.
Wanneer een wedstrijd opnieuw wordt vastgesteld, draagt de bezoekende vereniging
€ 17,50 bij aan de zaalhuur van de opnieuw vastgestelde wedstrijd. Indien de
wedstrijd niet opnieuw kan worden vastgesteld, zijn de kosten voor de niet
gebruikte zaal voor de thuisspelende vereniging. Dit wordt gezien als overmacht.

Er wordt geen boete opgelegd voor het terugtrekken van een team, wanneer dat
gebeurt wegens corona gerelateerde redenen. Hier geldt voor het seizoen 20202021 een coulance regeling.
Voor niet gespeelde uitwedstrijden van het teruggetrokken team wordt het
gebruikelijke bedrag van € 35,00 per wedstrijd in rekening gebracht. Dit als
tegemoetkoming in de zaalhuurkosten van de thuisspelende vereniging. Maar
slechts voor de uitwedstrijden in de eerste zes competitierondes na de datum
waarop het team is teruggetrokken, en dus niet voor de rest van het seizoen.

We zijn natuurlijk met z’n allen heel blij dat we weer actief op het veld kunnen
staan, weliswaar met randvoorwaarden. Echter op ons aller schouders rust ook een
zware verantwoordelijkheid om het virus onder controle te houden. Daarom geldt
ook: indien een lid handelt in strijd met de richtlijnen van RIVM/GGD en/of in
strijd met het coronaprotocol van NOC*NSF en/of het aanvullend protocol van de
NBB, en daarmee de gezondheid van officials en (mede)spelers in gevaar brengt,
zal de casus tuchtrechtelijk worden voorgelegd.
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