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Brief aan 

Alle leden, ouders, spelers, vrijwilligers, geïnteresseerden 

 

Weert, 1-9-2020 

 

Betreft:   Corona maatregelen BAL voor de Breedtesport en Academie  

 

 

Beste leden, ouders, spelers, vrijwilligers 

 

Als bestuur van Basketbal Academie Limburg vinden we het belangrijk voor iedereen om op de hoogte te zijn 

van de regels die we willen hanteren inzake het virus COVID-19. Hierbij baseren we ons ook op de richtlijnen 

voorgesteld door het RIVM, de NBB, de DBL en het NOC-NSF. De belangrijkste regel is dat iedereen zich moet 

gedragen alsof hij het virus heeft om zo te voorkomen dat je anderen besmet. Dat betekent dus: 

1) Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

2) Afstand houden van 1,5 meter; vermijd drukte 

3) Met regelmaat je handen wassen en desinfecteren; schud geen handen 

4) Het is verboden om in een publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te 

schreeuwen. 

5) Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is 

 

We nemen als bestuur de volgende maatregelen om het risico op verspreiding van het virus tijdens wedstrijden 

en trainingen van de Breedtesport en Academie zoveel mogelijk te beperken (Mogelijk extra maatregelen 

rondom de wedstrijden van Heren 1 worden op een later tijdstip gecommuniceerd): 

- De sporthal is bouwkundig niet op de te nemen maatregelen voor Corona ingericht. De routing in Sporthal 

Boshoven leent zich ook niet om dit volledig gescheiden te kunnen doen. We vertrouwen er op, dat iedere 

bezoeker hier op juiste wijze mee omgaat. Moet u iemand passeren, wacht even en houdt voldoende 

afstand. 

- Bij het betreden van de sportaccommodatie gedurende wedstrijden, verzoeken we iedere bezoeker zich 

te registreren middels een aanmeldbriefje en tevens de handen te desinfecteren.  

De instructie hiervoor ligt bij de toegang. Het registreren is op vrijwillige basis, en zal daarmee de toegang 

naar de sporthal niet ontzeggen of bekrachtigen. Het biedt ons enkel de mogelijkheid u te informeren bij 

een constatering van het corona virus van een bezoeker die op eenzelfde moment als u in de sporthal is 

geweest. Dus bij een bezoek aan de sporthal is het verstandig om u te registreren. 

- Het verwachtte aantal toeschouwers in sporthal Boshoven zal, bij competitiewedstrijden van 

breedtesportwedstrijden en/of academiewedstrijden, het aantal van 100 personen niet overschrijden. Het 

aantal toeschouwers, is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en sporters. Indien een 

bezoekersaantal van maximaal 100 is bereikt zal de toegang geweigerd worden. 

- Na iedere wedstrijd worden de toeschouwers verzocht de sporthal te verlaten, opnieuw te betreden en 

dus opnieuw in te schrijven. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
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- Sporters, officials, betrokken vrijwilligers, toeschouwers, die klaar zijn met de wedstrijd waarvoor ze 

gekomen zijn, worden verzocht niet langer in de sporthal te verblijven als nodig is. 

- Iedereen, die niet tot de coach- en spelersstaf, officials, betrokken vrijwilligers behoort, moet zitting 

nemen op de tribune; 

- We verzoeken de bezoekende ploegen, maximaal met één toeschouwer per speler te komen. Dit is 

inclusief de personen die voor het vervoer zorgen. 

- We verzoeken de BAL ploegen, met maximaal twee toeschouwers per speler te komen. 

- Coach- en spelersstaf, wordt niet bij het aantal toeschouwers gerekend, mits zij na de wedstrijd spoedig 

de sporthal verlaten.  

Indien na afloop een volgende wedstrijd actief gevolgd wordt, dient er plaats genomen te worden op de 

tribune. Wordt hierbij het aantal van 100 toeschouwers overschreden, dient alsnog de sporthal te worden 

verlaten. 

- Op de tribunes is, met de genoemde maatregelen voor het aantal bezoekers, tijdens de sportwedstrijden 

van de Breedtesport en Academie voldoende plaats, om allen zitting te kunnen nemen, met inachtneming 

van de geldende regels omtrent de 1,5 meter afstand.  

- De tribunes zijn gemarkeerd, om de 1,5 meter te kunnen garanderen. Leden van een zelfde gezin, die bij 

elkaar wonen en/of jonger dan 18 jaar zijn, mogen direct naast elkaar zitten. Vervolgens dient de 1,5 meter 

weer in acht genomen te worden, ten opzichte van toeschouwers, 18 jaar of ouder. 

- Geen enkele toeschouwer mag staande de wedstrijden bekijken. Er dient altijd zittend plaats genomen te 

worden op de tribune. 

- De toiletgelegenheden in de sporthal Boshoven zijn zodanig gesitueerd, dat het helaas niet mogelijk is om 

hier de juiste passende maatregelen op te nemen. We vertrouwen er op dat u hier zelf op een juiste manier 

mee omgaat (was uw handen na ieder toiletbezoek, biedt andere bezoekers van het toilet de ruimte). 

- De toiletruimtes zijn voorzien van zeepdispensers en papieren handdoeken. 

 

Sportcafé: 

- Voor het nuttigen van een hapje en een drankje in het Sportcafé bent u verplicht, zich aan te melden bij 

de toegang van het Sportcafé. 

- U krijgt een tafel met stoel aangewezen, waar u plaats dient te nemen. 

- Uw bestelling wordt opgenomen en aan de tafel geserveerd.  

- De zitplaatsen zijn beperkt. Is er geen plaats, krijgt u geen toegang tot het sportcafé. 

- In het sportcafé is voldoende handdesinfectie aanwezig om bij het betreden en gedurende uw bezoek aan 

het sportcafé de handen te desinfecteren. Bij het verlaten van het Sportcafé dient u wederom uw handen 

te desinfecteren. 

- Na ieder bezoek wordt de tafel en de stoelen door een medewerker van het sportcafé gedesinfecteerd 

- De toiletten in het Sportcafé zijn buiten gebruik gesteld, tijdens wedstrijden.  

 

Wedstrijden: 

Tijdens wedstrijden worden de volgende maatregelen genomen, ten aanzien van spelers, coaches, 

scheidsrechters en jurytafel: 

- Er kan normaal gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en douches, met de inachtneming van de 

1,5 meter-regels.  

- 25 minuten vóór en na de training / wedstrijd mag gebruik gemaakt worden van de kleedlokalen.  
- Spelers van 18 jaar en ouder, mogen met 6x spelers tegelijk gebruik maken van een kleedkamer. Sporthal 

Boshoven heeft slechts vier kleedkamers; bij spelers van 18 jaar en ouder, dient hier rekening mee 

gehouden worden dat de omkleedtijden langer gaan duren. 

- Bij het betreden van de sporthal staat aangegeven, welk team in welke kleedkamer kan omkleden en/of 

douchen. 

- Coaches, spelers en scheidsrechters blijven op 1,5 meter afstand van de Jurytafel. 
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- Wisselspelers en coaches nemen 1,5 meter afstand van elkaar op de reservebank. Er worden stoelen 

geplaceerd op 1,5 meter afstand uit elkaar. 

- Wisselspelers en coaches behouden 1,5 meter afstand tot de jurytafel en scheidsrechters. 

- De onderlinge afstand tussen juryleden zal ook 1,5 meter bedragen. 

- Spelers tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden; niet onderling en ook niet tot andere 

leeftijdsgroepen. 

- Personen, van 12 tot en met 17 jaar oud, houden 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar of ouder, 

alleen tijdens het sporten wordt hier uitzondering op gemaakt. 

- Na iedere wedstrijd dient het betreffende jurylid de door hem/haar bediende apparatuur te desinfecteren. 

Materiaal hiervoor is aanwezig. 

- Door de bezoekende ploeg mogen geen video-opnamen van de wedstrijden gemaakt worden. Op verzoek 

bij de coach van het BAL team, waar je tegen speelt, kan de video worden opgevraagd (dit geldt enkel voor 

de landelijke competities) 

 

Uitwedstrijden voor BAL - ploegen: 

- Tijdens uitwedstrijden dienen de regels van de locatie waar gespeeld wordt gevolgd te worden. Dit kan 

afwijkend zijn i.v.m. regels vanuit de veiligheidsregio en/of eigen sporthal van de tegenstander. Informeer 

je goed hierover. 

- Wat betreft vervoer naar en van wedstrijden wordt geadviseerd dat de inzittenden mondkapjes dragen, 

indien de personen in het vervoersmiddel niet alleen uit het eigen huishouden afkomstig zijn, en 12 jaar 

of ouder zijn.  

 

Mocht het naar inziens van onze corona-coördinatoren te druk worden, teveel bezoekers tijdens een wedstrijd 

en teveel bezoekers in het Sportcafé, hebben zij de mogelijkheid u de toegang tot de sporthal, cq. het sportcafé 

te weigeren. Dit zal kunnen gebeuren, indien u zich niet wenst te houden aan de basisregels, cq. het te druk 

dreigt te worden. Corona-coördinatoren zijn te herkennen aan een geel-fluorerende armband. 

 

Heb je vragen over de genomen maatregelen door Basketbal Academie Limburg, kunnen deze ter plekke 

gesteld worden aan de corona-coördinator (kenbaar gemaakt persoon tijdens de wedstrijden) of via mail 

(info@balimburg.nl). Mocht het bestuur tot andere inzichten komen, al dan niet op basis van wijzigingen in de 

algemene maatregelen, zal er wederom een update verstuurd worden. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Het bestuur 

Basketbal Academie Limburg 

mailto:info@balimburg.nl
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