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DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS STEEDS ONDERHEVIG AAN MOGELIJKE AANPASSINGEN OP
BASIS VAN INSTRUCTIES VAN DE OVERHEID.
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Protocollen vanaf 27 juni 2021
Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal
sporters en er kan met contact gebasketbald worden voor alle leeftijden. Dit geldt zowel voor sporten in
georganiseerd, als niet-georganiseerd verband.
Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien
of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige
procedures ter preventie van legionella.
Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe
worden georganiseerd.
De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
• Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds
vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de
activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.
• Zonder Covid Safe Ticket: indoor tot 2.000 personen, zittend, met mondmasker en op een veilige
afstand
• Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het
Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
• Het invullen van CERM en CIRM blijven verplicht, behalve wanneer men indoor onder de 100
toeschouwers blijft. Informeer je steeds bij de zaaluitbater of er al toelatingen verkregen zijn.
• Er moet steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig zijn;
• Handen voor het sporten wassen of ontsmetten blijft verplicht;
• Het gemeenschappelijke sportmateriaal (= de bal) wordt voor en na het sporten gereinigd;

Mondmaskers
MINIBASKETBAL (T.E.M. 12 JAAR):
• Spelers in de leeftijdscategorieën t.e.m. U12 hoeven geen mondmasker te dragen.
• Enkel op het terrein mogen coaches, trainers en jeugdcoördinatoren hun mondmasker afzetten.
• (Groot)ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze de
sportaccommodatie betreden.
VANAF 12 JAAR:
• Iedereen draagt verplicht een mondmasker bij het betreden van de sportaccommodatie, ook als ze
afstand kunnen houden.
• Enkel op het terrein mogen spelers, coaches en trainers hun mondmasker afzetten.
• (Groot)ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze de
sportaccommodatie betreden.
• Tafelofficials dragen altijd hun mondmasker, ook als er voldoende afstand of een plexischerm voorzien
is.

Registratie van toeschouwers en spelers voor trainingen & wedstrijden
•

Bij trainingen en wedstrijden is het sterk aangeraden om een registratielijst van alle
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aanwezigen bij te houden gedurende 14 dagen (naam, e-mailadres, telefoonnummer),
zowel van deelnemers als publiek.
Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw
provincie of gemeente.

Basisregels
De veiligheidsvoorschriften blijven noodzakelijk, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De
volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
•
•

•
•
•

gezond verstand gebruiken staat voorop;
vertrek meteen naar huis indien er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; heb je klachten: blijf thuis
en laat je zo snel mogelijk testen;
houd waar mogelijk 1,5 meter afstand
volg de richtlijnen rond het dragen van een mondmasker nauwgezet
was en ontsmet je handen, juist voor en meteen na het sporten.

FAQ
Sport Vlaanderen heeft een lijst met veel gestelde vragen opgemaakt over het sportprotocol en
corona. Dit document wordt regelmatig geactualiseerd.
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/corona-veelgestelde-vragen/
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Richtlijnen voor clubs
Om onze clubs op weg te helpen, formuleren we een aantal tips om basketbal op een sociaal veilige
en verantwoorde manier te spelen.

Algemeen
•

stel corona-coördinatoren aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is. Hij/zij kan
spelers en supporters er attent op maken om de te respecteren veiligheidsmaatregelen op te
volgen.
TIP: Gebruik de hesjes die Basketbal Vlaanderen leverde voor de corona-coördinatoren.

•

hang de posters met instructies, die Basketbal Vlaanderen aanlevert, op goed zichtbare
plaatsen uit;
TIP: Download de posters via www.basketbal.vlaanderen/coronavirus

•

communiceer de regels van je sportaccommodaties met je trainers, sporters, vrijwilligers,
medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen

•

communiceer de maatregelen in de sportaccommodaties van jouw club telkens met de
verantwoordelijke van de tegenpartij.
TIP: maak een pagina op de clubwebsite waar je de huidige maatregelen up-to-date kan houden en
communiceer deze link met de secretaris van de tegenpartij. De contactgegevens van andere clubs
vind je via https://www.basketbal.vlaanderen/competitie/resultaten-en-kalender

•

Hou bij alle trainingen en wedstrijden een aanwezigheidslijst bij waarin je naam, e-mailadres
en telefoonnummer van de aanwezigen noteert. Dit in functie van contactonderzoek. Ook
voor supporters is dit sterk aangeraden.
TIP: laat het registreren digitaal gebeuren. Je kan bv. via Google Forms een formulier maken dat
elke bezoeker moet invullen. Je kan de link naar de enquête communiceren aan de inkom van de
zaal of via QR-code beschikbaar maken (via bv. https://nl.qr-code-generator.com/). Voor
wedstrijden met het digitaal wedstrijdformulier, kan dit dienst doen als aanwezigheidslijst voor
spelers, coaches en officials (scheidsrechters & tafelofficials).
TIP: je kan een voorbeeldformulier voor registratie downloaden via Sport Vlaanderen
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Sportaccommodatie
•

voorzie in of maak afspraken met de exploitant of eigenaar van de infrastructuur over
markeringen om officials, vrijwilligers, supporters en sporters te wijzen op de voorschriften
inzake social distance en de te volgen route;

•

zorg dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (looproute, terrein, toiletten, tribunes
enz.) zichtbaar is, zodat personen 1,5 meter onderlinge afstand kunnen behouden;
zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor
materialen (water, zeep, alcoholgel en voldoende papieren handdoekjes);
maak met de beheerder of exploitant van de infrastructuur afspraken over het gebruik en de
hygiëne van toiletten;
maak handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens zeer regelmatig
schoon;
zorg voor voldoende natuurlijke ventilatie door het regelmatig openen van deuren en
vensters, NIET via airconditioning;
Kleedkamers en douches mogen terug open, mits de nodige ventilatie of beperking
van het aantal gebruikers van de kleedkamer.

•
•
•
•
•

Wedstrijden: spelers
•

teams komen een minimale tijd voor het aanvangsuur aan in de infrastructuur;

•

carpoolen kan, maar het dragen van een mondmasker voor alle +12-jarigen is verplicht

•

alle aanwezige personen dragen mondbescherming; enkel tijdens de opwarming en de wedstrijd
kunnen de spelers, coaches en officials hiervan afwijken;
spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige
wedstrijd en de spelersbank, stoelen en wedstrijdtafel ontsmet zijn. Contacten tussen de
wisselende teams wordt vermeden;
elke speler voorziet in een eigen gepersonaliseerde drinkfles tijdens de wedstrijden en ruimt
eigen afval op. Gebruik alvast geen gemeenschappelijke flessen. De thuisploeg voorziet
steeds voldoende water.
geen onnodig fysiek contact tussen spelers (handshakes b.v.), scheidsrechters en
tafelofficials.

•

•

•

TIP: vervang het handen schudden na de wedstrijd door een kort applaus naar de
tegenpartij, scheidsrechters en tafelofficials.
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Wedstrijden: toeschouwers
•

•
•
•
•
•

op de zit- of staantribunes worden de voorschriften van de exploitant of eigenaar van de
infrastructuur nauwkeurig opgevolgd (social distance, eventueel beperking van het aantal
plaatsen).
Supporters van het thuis- en uitteam worden in de mate van het mogelijke van elkaar
gescheiden;
alle aanwezige toeschouwers dragen een mondbescherming;
supporters betreden het terrein niet om spelers/coach te begroeten
hou een aanwezigheidslijst bij van alle supporters (zie algemene richtlijnen in dit document)
roepen als supporter wordt afgeraden

Wedstrijden: coach
•

vermijd als trainer/coach roepen of schreeuwen;

•

de trainer/coach is niet verplicht het mondmasker aan te houden tijdens de wedstrijd of opwarming.

•

Vermijd onnodig fysiek contact met spelers, officials & tegenpartij (handshakes b.v.);

•

Vermijd briefing-momenten in de kleedkamer of afgesloten ruimtes voor de wedstrijd, tijdens de rust
of na de wedstrijd.

Wedstrijden: scheidsrechters & tafelofficials
•

officials en clubs beschikken via Basketbal Vlaanderen over elektronisch handfluitjes. We
raden sterk aan om enkel deze fluitjes te gebruiken of het fluitje te bedekken met een
pouch;
Elke club kreeg van Basketbal Vlaanderen 2 elektronische handfluitjes toegestuurd + 1
elektronisch fluitje voor elke officiële scheidsrechter die bij de club aangesloten is.

•
•
•

scheidsrechters houden hun pregame bij voorkeur in open lucht of in een grote ruimte (bv.
naast het wedstrijdterrein).
Het dragen van een mondmasker is verplicht. Enkel de scheidsrechters kunnen hiervan
afwijken tijdens de wedstrijd of opwarming.
Vermijd (hand)contact met de officials en materialen die de officials gebruiken.
TIP voor scheidsrechters: neem je eigen stylus mee om de tablet te bedienen waar het
digitaal wedstrijdformulier op bijgehouden wordt. Ontsmet je handen voor en na het gebruik
van de tablet of laptop.
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•

•
•
•
•
•
•

tafelofficials worden indien mogelijk door plexiglas van elkaar afgeschermd of houden 1,5m
afstand. Het dragen van een mondmasker is verplicht aan de wedstrijdtafel. Indien gewenst,
kan de thuisclub alle taken op zich nemen;
aan de wedstrijdtafel worden handgel, alcoholspray en doekjes voorzien door de thuisploeg,
te gebruiken doorofficials, spelers en tafelofficials;
ballen, spelersbanken, coach stoel, tafel, tafelmateriaal envervangingsstoelen worden voor
en na elke wedstrijd ontsmet door de gebruiker zelf
de stoelen voor vervangers staan op 1,5 meter van de wedstrijdtafel;
vul zo veel mogelijk het digitaal wedstrijdformulier op voorhand in;
PC/tablet, 24 sec. en klok worden voor en na de wedstrijd ontsmet door de gebruiker zelf; bij
gebruik van een tablet wordt een eigen stylus aangeraden
indien er met pen en papieren wedstrijdblad wordt gewerkt, voorziet iedereen in zijn/haar
eigen pen. Indien niet mogelijk wordt de pen ontsmet;

Wedstrijden: EHBO, carpool e.a.
•

carpoolen van en naar wedstrijden kan, maar het dragen van een mondmasker is voor alle +12-jarigen
verplicht

•

Bij EHBO-verzorging zijn een mondmasker & handschoenen verplicht. Download de informatiefiche
over EHBO in coronatijden hier.

•
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Beheer besmette personen
Wanneer je als sportclub verneemt dat een van jouw leden of deelnemers aan jouw
sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op.
Wie twijfelt of ongerust is kan contact opnemen met het algemene infonummer voor COVID-19: 0800 14 689
of zijn/haar huisarts.

Stap 1: Schat het risico in
•

•

Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van
jouw organisatie binnen een tijdspanne van 3 dagen voor het begin van de symptomen tot
het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van
de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
o Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw
organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
o Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.
Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen
gevolgd?
o Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw
organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
o Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen
•
•
•

Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn
personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team
of contacteer proactief het Covid-19 Contact Tracing Team.

Stap 3: Communicatie
•

•

•
•

De Covid-coördinator is hier het eerste aanspreekpunt. Zorg ervoor dat haar/zijn
contactgegevens duidelijk op de website en andere communicatiekanalen terug te vinden
zijn.
Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je
niet over de identiteit van de besmette persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij
deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon
om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren.
Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van
een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen
met betrekking tot contactonderzoek: www.zorg-engezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf
Zo is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van
contactonderzoek.
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•
•

Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.
Heeft de ploeg onlangs wedstrijden gespeeld of moeten er wedstrijden uitgesteld worden neem dan
contact op met Basketbal Vlaanderen via covid@basketbal.vlaanderen en neem bij dringende gevallen
ook telefonisch contact op via 09 352 06 02

Vanaf wanneer moet ik als club een volledig team in quarantaine
plaatsen?

Indien een club of sportorganisatie beschikt over een arts die aan de organisatie is gelinkt, neem
je dergelijke beslissing steeds in overleg met deze arts.
Er zijn over de verschillende sectoren heen geen duidelijke cijfers die aangeven vanaf welk
aandeel van besmette personen een volledige groep in quarantaine moet. Indien de sportclub
geen adviserend arts ter beschikking heeft, raden we aan om de activiteiten van een team tijdelijk
te staken van zodra een derde van het team positief heeft getest of in quarantaine zit na een hoog
risico contact.

Wat moet ik weten over contact tracing?

Via deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek:
https://www.zorgen-gezondheid.be/contactonderzoek

Wat moet ik weten over quarantaine of zelfisolatie?

Op deze link vind je steeds de geldende regelgeving over quarantaine en zelfisolatie:
https://www.infocoronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/
Als je in quarantaine of isolatie bent, kan je NIET deelnemen aan sportactiviteiten.
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