
DusPuntsgewijs de regels en adviezen in deze coronatijd: 

- Iedereen is zelf persoonlijk verantwoordelijk voor de kennis èn het zich 

houden aan de RIVM-regels, de noodverordening Gelderland-Midden en het 

NOC-NSF-protocol plus NBB-protocol. 

- Je mag elkaar op een vriendelijke manier attenderen op de regels als iemand 

ze per ongeluk vergeet. We rekenen op ieders begrip en het gezond verstand 

gebruiken. 

- Blijf thuis bij klachten en laat je testen 

- Was vaak je handen 

- Ontsmet je handen voor binnenkomst bij Omnibus en Lorentz 

- Houd anderhalve meter afstand  

- Vermijd drukke plekken 

- Hoest en nies in je ellenboog 

- Geen handen schudden, ook niet bij de line up! 

- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna meteen weg 

- Houd je aan de regels van de Stichting voor de kantine en openbare ruimtes 

van Omnibus en de regels van het Sportbedrijf voor de overige ruimtes in 

Omnibus die we van het Sportbedrijf huren 

- Op de tribune mogen alleen mensen uit hetzelfde huishouden bij elkaar 

zitten. Dit zijn mensen die bij de basisregistratie op hetzelfde adres zijn 

ingeschreven. Alle anderen van 18 jaar en ouder moeten op anderhalve meter 

van elkaar zitten!  

- Je moet blijven zitten op je aangewezen plek op de tribune en mag niet 

geforceerd je stem gebruiken.  

- Dus NIET roepen, schreeuwen, zingen, een yell doen of op een toeter blazen 

enzovoort.  Geldt ook voor in de sportzaal.                    Let op spelers en 

coaches! 

- Op de tribune is slechts een maximum aantal toeschouwers mogelijk in 

verband met anderhalve meter. Het Sportbedrijf geeft in Omnibus aan hoeveel. 

Vol is vol! 



- Houdt rekening met anderen die ook graag willen kijken bij de wedstrijd van 

hun team. Verlaat de tribune zo snel mogelijk als het team waar je voor komt 

kijken klaar is met spelen. 

- In de kleedkamer is tevens anderhalve meter verplicht voor mensen van 18 

jaar en ouder. Het Sportbedrijf geeft hier aan hoeveel mensen er maximaal in 

de kleedkamer tegelijk mogen zijn. 

- Houdt aparte kleedkamers aan per team. 

- Probeer zoveel mogelijk omgekleed naar de sportlocatie te gaan bij trainingen 

en wedstrijden. Dit geldt voor spelers en scheidsrechters. 

- De tenues mogen als dit praktischer is tijdelijk door teamleden thuis worden 

gehouden en gewassen. 

- Bij uitwedstrijden is het advies dat personen die niet tot hetzelfde huishouden 

behoren vanaf 13 jaar en ouder in de auto een mondkapje dragen. Je bent 

verplicht zelf één mondkapje mee te nemen voor het geval de bestuurder van 

de auto wil dat je het mondkapje op doet. 

- Houd je bij uitwedstrijden aan de regels van de thuisvereniging en de speel-

accomodatie. Die kunnen per wedstrijd verschillen door locale regels. Verzoek 

van de bond aan alle verenigingen is om het door iedere vereniging gemaakte 

protocol op de site te vermelden. 

- In coronatijd is het raadzaam na de wedstrijd zo snel mogelijk de zaal en 

tribune te verlaten, rekening houdend met anderhalve meter 

- Blijf niet onnodig in de sporthal hangen. Keer huiswaarts als dit mogelijk is. 

- Blijf je nog wel in Omnibus, dan word je na de wedstrijd van speler, official, 

vrijwilliger en overige kaderleden, een toeschouwer en tel je mee bij het 

maximaal toegestane aantal mensen binnen de accommodatie Omnibus. 

Behalve als je de locatie verlaat.  

- De zaal wordt door de teamleden en onder leiding van de trainer/coach 

gereed gemaakt voor de wedstrijden. Indien de zaalwacht aanwezig is geeft 

hij/zij aanwijzingen en begeleiding. 

- Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt anderhalve meter in de zaal en op 

de spelersbank. Ga naar links of rechts naast de spelersbank opschuiven en 

zitten. Er moet namelijk ook anderhalve meter ten opzichte van de jurytafel in 

het midden zijn als de tafelaars boven de 12 jaar zijn. 



- Trainers en coaches van 18 jaar en ouder, van jeugdteams tot en met 12 jaar, 

hoeven naar de kinderen geen afstand te bewaren. Wel naar andere mensen 

van 13 jaar en ouder bij het team en in de zaal. 

- Trainers en coaches van 13 tot en met 17 jaar hoeven naar de kinderen van 

jeugdteams tot en met 12 jaar geen afstand te bewaren. Wel naar andere 

mensen van 18 jaar en ouder bij het team en in de zaal. 

- Tafelaars dienen onderling anderhalve meter afstand te houden behalve als 

ze 13 tot en met 17 jaar oud zijn onderling. Met anderen in de zaal van 18 jaar 

en ouder geldt wel de anderhalve meter. Met kinderen tot en met 12 jaar hoeft 

dit nooit. 

- Alleen de spelers en officials van 18 jaar en ouder die in het veld deelnemen 

aan de wedstrijd hoeven geen anderhalve meter afstand te houden. Als je op 

de wisselbank zit of aan de jurytafel moet dit wel. 

- Er geldt in de zaal altijd anderhalve meter voor mensen van 18 jaar en ouder. 

Voor de wedstrijd, bij de line up, tussen de kwarten, in de rust, tijdens time-

outs, na de wedstrijd, bij het vieren van een score of de winst, bij het wisselen, 

bij het ondertekenen van het digitale wedstrijdformulier en ga zo maar door! 

- Het materiaal moet voor de wedstrijd gedesinfecteerd zijn: daar liggen spullen 

voor in de wedstrijdkast in Omnibus. Gaat in ieder geval om de jurytafel, 

scorebord, tablets, fluitjes en wedstrijdballen. Na iedere wedstrijd is het advies 

dit nogmaals te doen. 

- Als scheidsrechters de bal niet uit handen aan een speler willen geven op 

anderhalve meter mogen ze deze ter beschikking stellen door de bal op de 

grond klaar te leggen. 

- Bij overtreden van de richtlijnen in deze coronatijd mag de scheidsrechter wel 

wijzen op de regels aan de coach (vanaf U16-leeftijd en ouder), maar mag er 

geen technische, onsportieve of diskwalificerende fout voor geven. 

- De scheidsrechter mag de wedstrijd (tijdelijk) staken als volgens hem/haar de 

veiligheid in gevaar komt door overtreden van de richtlijnen van het protocol. 

- Is een sporter positief getest op corona dan treden de gebruikelijke regels van 

de overheid in werking. Er volgt bron-en contactonderzoek door de GGD. De 

GGD bepaalt welke richtlijnen er gelden voor de  medesporters. Wanneer het 

advies wordt gegeven om in quarantaine te gaan: houd je hier dan aan en doe 

niet mee met trainingen en wedstrijden! 



- Er is een speciale procedure van de Nederlandse Basketbalbond als een team 

besluit ,door redenen die te maken hebben met corona, om niet te spelen. Zie 

artikel 3.2 van het basketball protocol op de site van de bond. Neem dan altijd 

contact op met onze wedstrijdsecretaris hoe je het best kunt handelen in zo’n 

geval. De situatie wordt dan door de bond per geval bekeken en dan wordt 

door hen besloten of je recht hebt op opnieuw spelen van de wedstrijd. 

 

 


