
P I G EO N S
C O R O N A P R O T O C O L  V E R S I E  0 5 - 0 9 - 2 0 2 0

Het RIVM en NOC*NSF stelden een coronaprotocol op. Pigeons nam daaruit de regels over die gelden voor 
trainingen en wedstrijden. Het protocol kan veranderen door de actuele situatie in Nederland.

BASISREGELS
• Gebruik je gezond verstand. Neem de regels en adviezen serieus om de kans op besmetting te voorkomen.
• Heb jij één van de volgende (ook milde) klachten? Blijf dan thuis en laat je testen.
 - Neusverkoudheid
 - Loopneus
 - Niezen
 - Keelpijn
 - (licht) Hoesten
 - Benauwdheid
 - Verhoging
 - Koorts
• Heeft iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten? Blijf dan thuis. Als iedereen 24 

geen klachten heeft, mag je weer sporten.
• Heeft iemand in jouw huishouden corona? Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon 

nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
•  Ga direct naar huis als je (tijdens het sporten) één van de genoemde klachten krijgt.
• Houd afstand als je niet sport:
 - Ben je 18 of ouder: 1,5 meter afstand tot iedereen behalve tot kinderen tot en met 12. Alleen kinderen 

tot en met 12 mogen dichter in je buurt komen dan 1,5 meter.
 - Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18: houd 1,5 meter afstand tot de personen die 18 of ouder zijn. 

Personen van 18 en ouder mogen ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 - Ben je 12 of jonger: je hoeft tot niemand afstand te houden en iedereen mag dichter dan 1,5 meter bij 

jou in de buurt komen.
• Als je wel sport hoef je tijdens het sporten de bovenstaande afstandregels niet aan te houden.
• Vermijd drukke plekken, ook in de gangen van de sporthal(len).
• Hou je aan de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen.
•  Schud geen handen
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor, tijdens en na je bezoek aan de sporthal(len) 
• Hoest en nies in je ellenboog
•  Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze direct weg.

REGELS SPORTHAL TRIOMINOS
• Desinfecteer je handen als je de sporthal binnengaat en als je de sportjal verlaat.
• Hou je aan de looproutes en de maatregelen die in Triominos gelden voor het veilig gebruik van de sporthal. 
• Hou je aan de maatregelen die in de sporthal gelden zodat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. 
• Hou je zelf aan de 1,5 meter afstandregels. De vereniging kan daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen.
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• In het weekeinde is douchen niet mogelijk. Douchen kan alleen van maandag tot en met vrijdag.
•  De kleedkamers in de sporthal zijn alleen open voor uitzonderingen. Ons dringende advies is om thuis om 

te kleden en te douchen. Als je toch gebruik moet maken van de kleedkamers of de douches (douchen kan  
niet in het weekeinde), dan hou je steeds  1,5 meter afstand tot andere personen in de kleedkamer.

REGELS VOOR TRAININGEN
•  Alleen trainende leden van Pigeons mogen in de sporthal zijn. Dat betekent dat de ouders of verzorgers niet 

naar binnen mogen om de training bij te wonen. Zij moeten de kinderen buiten afzetten en ophalen.
• De trainingen stoppen 5 minuten eerder dan de officiële eindtijd, zodat een team veilig de zaal kan verlaten 

en een nieuw team de zaal kan betreden zonder dat de teams elkaar in de weg lopen.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor het begin van de training in de sporthal.
• Om te drinken neem je een eigen bidon van thuis mee.
• Na de training ga je direct naar huis.

REGELS VOOR THUISWEDSTRIJDEN
• De beheerder van de sporthal wijst de teams een kleedkamer toe. De kleedkamers in de sporthal zijn alleen 

open voor het verwisselen van buitenschoenen voor zaalschoenen en voor uitzonderingen (bijvoorbeeld 
het behandelen van een blessure). Als je toch gebruik moet maken van de kleedkamer, dan hou je steeds 
1,5 meter afstand tot andere personen in de kleedkamer.

•  Op wedstrijddagen zullen meerdere teams de kleedkamers gebruiken. Wij vragen de leden van de teams 
om bij binnenkomst zelf hun plek te desinfecteren. De materialen daarvoor zullen voorhanden zijn.

• De zaalwacht van Pigeons desinfecteert voor en na de wedstrijd de gebruikte materialen.
• De tafelaars zitten op minimaal 1,5 meter van elkaar, tenzij tussen de tafelaars een spatscherm staat.
• Coaches en spelers en toeschouwers mogen hun stem niet geforceerd gebruiken. Dat betekent ook dat een 

teamyell niet mag.
• Voor de wedstrijd begint:
 - Spelers mogen niet eerder dan een half uur voor het begin van de wedstrijd de zaal in.
 - Spelers houden op de spelersbank een onderlinge afstand van 1,5 meter aan.
 - Een line-up vindt op 1,5 meter plaats: er is geen fysiek contact, de spelers wensen elkaar mondeling een 

goede wedstrijd toe.
 - De scheidsrechters mogen beslissen of ze wel of niet de bal willen ontvangen bij het hervatten van het 

spel. Zij stemmen dat onderling af, nemen samen één standpunt in, en brengen de beide teams (coaches 
of aanvoerders) daarvan op de hoogte.

• Tijdens de wedstrijd:
 -  Buiten het wedstrijdveld houdt iedereen een afstand aan van 1,5 meter ten opzichte van de coaches en 

tafelaars (bij het aanvragen van een wissel of een time-out).
 - Tijdens de time-outs en rustperiodes houdt iedereen een onderlinge afstand van 1,5 meter aan.
 - Spelers blijven in de rust op het speelveld. Zij mogen dan niet naar de tribune (naar de toeschouwers).
• Na de wedstrijd:
 - Na de wedstrijd houdt iedereen zo snel mogelijk weer een afstand van 1,5 meter afstand tot elkaar aan. 
 - Bedanken van tegenstanders gaat opnieuw in een line-up zoals zoals dat ook voor de wedstrijd gebeurt.
 - Na de wedstrijd blijf je niet langer dan nodig in de sporthal.
• Ons dringend advies is om niet meer toeschouwers mee te nemen dan nodig (één toeschouwer per speler: 

bijvoorbeeld alleen een vader, moeder, vezorger of vriend(in)), vanwege:
 - de beperkte capaciteit van de tribune als gevolg van de 1,5 meter afstand die iedereen moet aanhouden;

 - het beperkte aantal van 50 toeschouwers dat tegelijkertijd in de zaal aanwezig mag zijn.

REGELS BIJ UITWEDSTRIJDEN
• Teams die een uitwedstrijd spelen houden rekening met de richtlijnen die gelden in de sporthal van de 

tegenstander. De richtlijnen zijn te vinden op de website van die vereniging.
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• Je mag met mensen uit een ander huishouden in de auto te zitten. Hou er wel rekening mee dat de andere 
inzittenden van jou mogen verwachten dat je een mondkapje draagt. Dit geldt niet voor kinderen tot 12 jaar. 

• Het advies is om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar de sporthal van de tegenstander.
• Ons dringend advies is om geen toeschouwers mee te nemen naar uitwedstrijden. De enige niet-teamleden 

die mee gaan naar de uitwedstrijden kunnen de chauffeurs zijn die de spelers vervoeren. 

CORONABESMETTING
 • Als bij een test blijkt dat je corona hebt, dan neem je zo snel mogelijk contact op met de coronacoördinator 

van jouw vereniging.
• Daarna gelden de richtlijnen van de GGD en het bron- en contactonderzoek.
• Als je corona hebt, dan ga je in quarantaine en mag je niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden van de 

vereniging. Dat geldt ook voor al jouw huisgenoten.
• Als een wedstrijd niet kan worden gespeeld kan als gevolg van coronagerelateerde klachten, dan informeert 

de coach zo snel mogelijk de coronacoördinator van de eigen vereniging. Deze volgt dan het protocol van de 
NBB. De COI (Competitie Organiserende Instantie) bepaalt:

 - of er voldoende reden is om niet te spelen,
 - of de wedstrijd opnieuw gespeeld moet worden,
 - of sprake is van een reglementaire nederlaag.

REGELS KANTINE TRIOMINOS
• De kantine is dicht en onbekend is wanneer die weer open gaat.

CORONACOÖRDINATOR PIGEONS
Voor alle zaken waaraan dit document niet voorziet, verwijzen wij naar het document Protocol Basketbal 
Competities van de Nederlandse Basketball Bond. Heb je vragen of opmerkingen over dit coronaprotocol, neem 
dan contact op met: Michiel Scholten. Telefoon: 0630 903 122 of e-mail: voorzitter@depigeons.nl.
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