
Coronaprotocol bij wedstrijden van 

Twente Buzzards 
  

Hieronder de coronaregels voor de wedstrijden van Twente Buzzards. De Besluitvorming 

van het bestuur is gebaseerd op het Corona protocol van de NBB en op extern deskundig 

advies. 

 

Laatste wijziging : 16 oktober 2020 

 

Noodverordening 

 

Aangescherpte maatregelen per 14 oktober 2020: 

Op 13 oktober heeft het kabinet de coronamaatregelen aangescherpt en is bekend gemaakt 

dat er voor een periode van vier weken geen competitie mag worden gespeeld. De jeugd 

t/m 17 jaar mag nog wel trainen en onderling spelen. Na twee weken zal een evaluatie 

plaatsvinden. Volwassenen mogen in groepjes van maximaal 4 personen sporten op 1,5 

meter afstand. Er geldt voor de binnensport een maximum van 30 personen per zelfstandige 

ruimte, tenzij het alleen jeugd t/m 17 jaar betreft. Het onderstaande protocol gaat weer in 

werking zodra er weer gespeeld mag worden. Voor de activiteiten van de jeugd in de 

tussenliggende periode geldt natuurlijk dat de richtlijnen aangehouden moeten worden.. 

 

- De sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen 

binnen, en 40 personen buiten. Er mag dus gesport worden maar zonder publiek; 

- Uitzondering op de 1 ½ m regel: Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen afstand te 

bewaren en hoeven ook geen afstand te bewaren tot leden van andere leeftijdsgroepen;  

- Uitzondering op de 1 ½ m regel: Personen t/m 17 hoeven onderling geen afstand te 

bewaren; 

- 1 ½ meter afstand tussen mensen van 18 jaar en ouder en mensen ouder dan 12 en 

jonger dan 18 jaar. 

- 1 ½ meter afstand tussen mensen van 18 jaar en ouder; 

- Kantine valt onder horeca; 
- Huurder (basketbalclub) is toezichthouder op naleven Coronaregels.  
- Behalve deelnemers aan de wedstrijd moet iedereen in de sporthal zitten. Staan en 

onnodig rondlopen is niet toegestaan. 
 

Algemeen 

Er geldt van overheidswege een dringend advies voor iedereen vanaf 13 jaar om 

mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Tijdens het sporten hoeft er geen 

mondkapje op, maar in de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel. 

 



In de noodverordening staat dat je weer wedstrijden mag spelen. Hierdoor komen mensen 

weer in onderling contact en hoeven zij zich niet te houden aan de 1 ½ meterregel. Binnen 

de lijnen van het basketbalveld is het duidelijk. Gebruik daarbuiten gezond verstand en 

houdt u aan de aangegeven looproutes in de sporthal.  

 

De volgende zes onderwerpen worden hierna verder toegelicht  

- Omkleden en douchen 

- De thuiswedstrijden 

- De uitwedstrijden 

- De kantine  

- Het publiek  

- Corona-zaalwachten 

 

Omkleden en douchen 

Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om omgekleed af te reizen naar de 

sportlocatie. Dat betekent dat iedereen zijn eigen tenue voor de wedstrijd thuis moet 

aantrekken en ook verantwoordelijk is/blijft voor zijn eigen tenue. De trainers dienen de 

tenues tijdig aan hun spelers te geven.  

 

Het toezicht houden tijdens het omkleden en douchen is praktisch slecht uitvoerbaar. 

Daarom hebben we besloten dat we de kleedkamers alleen na de wedstrijd ter beschikking 

stellen aan de uitspelende teams die van buiten Twente komen met inachtneming van 

maximaal 6 personen per kleedkamer. Dus thuisspelende teams en uitspelende teams uit 

Twente mogen helemaal géén gebruik maken van de kleedkamers. Wel kan men 

waterflessen laten vullen door 2 of 3 spelers. Dan kort gebruik maken van de kleedkamer. 

Houdt er rekening mee dat bij sommige verenigingen de kleedkamers voor iedereen 

gesloten zijn en er misschien niet gedoucht kan worden. Deze informatie is mogelijk van de 

website van de desbetreffende vereniging te halen. 

 

Thuiswedstrijden 

Wanneer er twee wedstrijden tegelijkertijd in de hal gespeeld worden, dienen alle spelers 

omgekleed aan te komen en via de aangegeven looproute de zaal in te gaan. Moet je spelen 

op wedstrijdveld 3 dan loop je direct door naar de ruimte voor de dameskleedkamers. Daar 

kun je eventueel wedstrijdschoenen aantrekken. Moet je spelen op wedstrijdveld 1 dan 

dien je direct door te lopen en te wachten op het middelste veld. Daar kun je eventueel 

wedstrijdschoenen aantrekken. Wachtende teams mogen het speelveld pas betreden 

wanneer de spelende teams volledig vertrokken zijn van de buitenste velden.  

 

Wanneer er alleen één wedstrijd op centrecourt wordt gespeeld komen alle spelers 

omgekleed via de looproute binnen. Twente Buzzards spelers gaan achter het centrecourt 

aan de kant van de dames kleedkamers staan (niet in de gang voor de kleedkamers gaan 

staan!). De tegenstanders gaan achter het centrecourt staan aan de kant van de ingang van 

de sporthal (niet in de gang voor de kleedkamers gaan staan!). Zorg dat iedereen voldoende 



afstand houdt van het speelveld. Pas het speelveld betreden tot de spelende teams volledig 

vertrokken zijn. 

 

Alle materialen dienen na iedere wedstrijd gereinigd te worden. De laatste teams ruimen te 

allen tijde de zaal op. Ruim ook de corona materialen en eventuele stoelen op! Witte 

stoelen terug naar de kantine.  

 

De uitwedstrijd 

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. Alles uiteraard in overleg met de 

betreffende chauffeurs. Voor ouders van kinderen t/m 17 jaar die rijden naar een 

uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding worden beschouwd en niet als publiek. Beperk 

dit wel tot een minimaal noodzakelijk aantal. 

 

De kantine  

Er zal geen verkoop plaatsvinden in de kantine. De kantine zal uitsluitend gebruikt worden 

als doorlooproute. 

 

Het publiek  

Vanaf 29 september geldt  voor een periode van drie weken dat er helemaal geen publiek 

aanwezig mag zijn bij de wedstrijden en trainingen. De corona vrijwilliger zal hier op toe 

zien. 

 

Coronavrijwilliger 

We willen benadrukken dat het zijn van corona-zaalwacht een serieuze taak is. Daarnaast 

hebben we de hulp ook hard nodig, omdat we deze extra taak niet bij de coach neer willen 

leggen. De coach van het desbetreffende team maakt een schema voor de corona-

vrijwilligers. 

Er is voor de  coronavrijwilliger een duidelijke uitleg en plattegrond. Deze ligt in  een 

coronakrat in de wedstrijdkast (Eventueel zaalwacht /trainer vragen). Taken van de 

coronazaalwacht zijn o.a:  

- De zaal voorzien van looproutes en gemarkeerde zitplekken (placering); 

- De uitspelende ploeg opvangen bij de ingang en instrueren; 

- De chauffeurs van de uitspelende ploeg de zitplaatsen wijzen; 

- Handhaven; 

 

Het blijft lastig om alles goed te regelen. Samen moeten we zorgen voor een mooi en 

sportief seizoen. 

 



Coronacoördinatoren, 

Irene Wachsmann en Chérie Nijboer 


