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Protocol Verantwoord Basketballen 2021-2022 
 
 

Bij de start van seizoen 2021-2022 zijn er nog regels om ziek worden en verspreiden 

van het virus te voorkomen. Vanaf 25 september 2021 gelden de volgende 

voorschriften: 

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
 

Samenvatting: 

• Elke keer opnieuw: triage: bij zelfs hele lichte klachten als verhoging/koorts, 

verkoudheid, niezen, hoesten, verlies van reuk of smaak: thuisblijven en je 

laten testen, spelers meteen naar huis sturen als zij dit soort verschijnselen 

vertonen; 

• Niet schreeuwen, zingen of wat dan ook; 

• Geen line-up meer; 

• Draag mondmasker bij vervoer in een auto (net als in de trein en bus); 

• Doe alle deuren en ramen van de gymzaal en sporthal open, ZORG VOOR 

EEN OPTIMALE VENTILATIE!! 

• Draag een mondmasker wanneer het op de tribune druk is! 

 

 

Algemeen: 
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 

zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 

benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit 

geldt voor iedereen; 

• vermijd drukte; 

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek 

sportlocatie; 

• schud geen handen; 
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Voor trainers en coaches: analyseer zelf de risico’s. 
• vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals 

schreeuwen; 

• wijs je team op het belang van handen wassen en schud geen handen; 

• zie er op toe dat spelers met klachten zich laten testen, laat ze niet eerder 

terugkeren; 

 
 

Voor sporters 
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als 

je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-

patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels 

in acht; 

• geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en 

spreekkoren, is niet toegestaan. 
 


