
 
Protocol wedstrijden Basketballvereniging Rotterdam Zuid 

(dit is een afgeleide van het protocol van de NBB)    

 

Met ingang van 12 september gaat het nieuwe basketbalseizoen van start. In verband met het 

coronavirus zijn we als vereniging nog altijd aan een aantal regels gebonden.  

Voor iedereen gelden de volgende regels: 

• Blijf thuis bij (milde) klachten 

• Houd 1,5 meter afstand wanneer je ouder dan 18 jaar bent 

• Vermijd drukte 

• Was vaak je handen 

• Schud geen handen 

• Nies of hoest in je ellenboog.  

• Het is niet toegestaan om met stemverheffing te praten. 

 

Bij  aanvang van de wedstrijd: 

• Bij binnenkomst desinfecteert iedereen zijn handen.  

• Houd de looproutes in het pand aan.  

• Spelende teams hoeven zich bij binnenkomst niet te registreren. Dit wordt  via de app gedaan. 

• Gasten registreren zich  bij binnenkomst. Op de tafel ligt een map waarin dit gedaan kan worden 

of door middel van de QR te gebruiken. 

• Voor spelers is dit niet van toepassing omdat deze op het wedstrijdformulier staan. 

• Leden met een taak controleren of hun naam in de app aan de betreffende taak gekoppeld staat. 

Indien nodig wordt dit aangepast. 

• De kleedkamers zijn open. Houd ook, indien van toepassing, in de kleedkamer voldoende 

afstand. Er mag gebruik gemaakt worden van de douches. De spelers laten geen spullen achter 

in de kleedkamer. Alles wordt meegenomen naar de zaal.  

• Bij teams vanaf 18 jaar zullen 2 kleedkamers per team beschikbaar zijn.  

• De zaal mag pas 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd betreden worden. 

• Tijdens de rust wordt de kleedkamer niet gebruikt.  

• Er mag dan ook geen gebruik gemaakt worden van het speelveld door toeschouwers 

• Er mag door de coaches niet met stemverheffing gesproken worden. 

• Het doen van een yell is niet toegestaan.  

• Aanmoedigen mag, maar niet dmv schreeuwen, joelen etc.  

• De line up bij zowel de start als de afsluiting  van de wedstrijd gaat door, echter zonder elkaar 

een hand te geven. Men groet elkaar door elkaar even aan te kijken en met het hoofd te knikken. 

Houd hierbij 1,5 meter afstand. 

• Tijdens het spelen hoeft door de spelers geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Voor en na 

de wedstrijd en tijdens de rust geldt dit echter wel.  

• Er is voor de tafelaars 1 grote tafel aanwezig waarbij voldoende afstand gewaarborgd is.  

 



 
 

 

• Volg in de zaal de aanwijzingen van de zaalwacht op. 

• Bezoekers mogen vanaf 10 minuten voor de start van de wedstrijd de zaal in en moeten verplicht 

plaatsnemen op de tribune. 

• Indien de tribune vol is kan uitgeweken worden naar de kantine. 

• Indien ook in de kantine het maximale aantal mensen aanwezig is, moet men het pand verlaten.  

 

 

Na de wedstrijd: 

• Alle gebruikte materialen zullen gedesinfecteerd worden 

• Zodra de wedstrijd afgelopen is verlaten de spelers direct de zaal.  

• Gasten mogen tot 15 minuten voor de start van de volgende wedstrijd in het pand blijven.  

 

Gebruik van de kantine:  

• Volg in de kantine de aanwijzingen van de kantinebeheerder op. 

• Indien ook in de kantine het maximale aantal mensen aanwezig is, moet men het pand verlaten.  

 

Algemeen 

• Het protocol van RZ is te lezen op onze site, bij binnenkomst van het pand en in de kantine.  

• Het protocol van RZ zal naar alle gastverenigingen worden opgestuurd.  

 

Wij hopen, ondanks alle maatregelen die we met elkaar moeten treffen, op een mooi en sportief seizoen. 
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