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Vanaf 17 december kunnen de topcompetities onder voorwaarden weer worden 

opgestart. Dit geldt binnen het basketball voor de Women’s Basketball League 

(WBL) en de Dutch Basketball League (DBL). Zij gaan vanaf 16 januari 2021 weer 

van start. Hiervoor geldt het NOC*NSF Protocol verantwoorde opstart 

topcompetities en aanvullend hierop is dit protocol van toepassing, waarin 

enkele aanvullende en basketball specifieke bepalingen zijn opgenomen. 

Bij een nieuwe versie van dit protocol zijn de wijzigingen in het geel 

gearceerd.  

 

Waar in het document gesproken wordt over spelers worden ook speelsters bedoeld.  

 

 
Dit document is opgesteld ter aanvulling op het geldende protocol van NOC*NSF 

Verantwoorde opstart topcompetities. Op het moment van schrijven is de versie 

van 14 december 2020 het leidende document. Deze is terug te vinden via: 

 

https://nocnsf.nl/media/3875/protocol-topsportcompetities-v151220.pdf  

 

 

Voor alle vragen rondom dit protocol en de Corona richtlijnen zijn de volgende 

contactpersonen beschikbaar: 

Nederlandse Basketball Bond  Dutch Basketball League 

Dennis Bouwmeester   Martien Jonker 

dennis.bouwmeester@basketball.nl info@dutchbasketballleague.nl 

+31 (0)30 20 20 130   +31 (0)6 20 82 25 89 

Vanuit NOC*NSF is er een werkgroep rondom het Corona beleid actief en daarin 

hebben zitting: Dennis Bouwmeester (NBB) en Gert-Jan Swaving (DBL). 

  

https://nocnsf.nl/media/3875/protocol-topsportcompetities-v151220.pdf
mailto:dennis.bouwmeester@basketball.nl
mailto:info@dutchbasketballleague.nl
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Bij iedere vereniging is een Coronacoördinator aangesteld, die verantwoordelijk 

is voor het opstellen, naleven en evalueren van het Corona beleid van de 

vereniging. Deze coördinator heeft regelmatig overleg met de andere 

coördinatoren van de teams en de verantwoordelijken vanuit de NBB/DBL.  

Deze Coronacoördinator vervult ook de rol van Hygiënecoördinator zoals 

beschreven in het protocol van NOC*NSF. Vastgesteld is dat het handhaven van het 

protocol tijdens de wedstrijd lastig is. Er dient gezorgd te worden voor een 

duidelijke instructie vooraf en een evaluatie achteraf.  

Wanneer een Coronacoördinator wordt vervangen dient er met onmiddellijke ingang 

een nieuwe coördinator te worden aangesteld en de contactgegevens te worden 

doorgegeven aan Dennis Bouwmeester (NBB) of Martien Jonker (DBL).  

De contactgegevens van de Coronacoördinatoren zijn beschikbaar in  

Bijlage 1 (DBL) en Bijlage 2 (WBL). 

 

 

 
We praten over 4 verschillende testen: 

1. Daily COVID check-in 

Deze dagelijkse check-in bevat de reguliere gezondheidscheck van het RIVM.  

 

2. Reguliere testen 

Een antigeen test. Aan deze test nemen alle deelnemers aan de wedstrijden 

deel: denk hierbij aan spelers, coaches, teammanagers, arbitrage, fysio, 

teamarts. Iedereen die tijdens de wedstrijden plaatsneemt in of toegang 

heeft tot het spelersbankgebied / wedstrijdveld. 

Hier kan Zone 1 van het NOC*NSF protocol worden gehanteerd.   

 

3. Wedstrijd testen 

Dezelfde test als bij de reguliere testen, echter met de toevoeging dat 

iedereen die meereist “in de bus” is getest.   

 

4. PCR-test 

Een volledige Corona test, uitgevoerd door een sportarts of de GGD.  

 

 

 

Deze test wordt door iedereen die bij een wedstrijd toegang heeft tot het 

spelersbankgebied en/of het wedstrijdveld ingevuld. Het is aan de club om 

te bepalen hoe deze test wordt afgenomen. Hiervoor kan bijvoorbeeld een 

Google Form worden gebruikt. Het dringende advies is om deze test iedere 

dag op hetzelfde moment af te nemen / in te vullen.  

 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://forms.gle/N7G5ogbkGbUgivgn8
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Deze check-in bevat minimaal de volgende vragen: 

a. Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? 

i. Hoesten / Verkoudheidsklachten / Verhoging of koorts / 

Benauwdheid / Reuk- en/of smaakverlies.  

b. Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts 

en/of benauwdheid? 

c. Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen 

vastgesteld (met een test)? 

d. Ben je in quarantaine om een van de volgende redenen? 

i. Je een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het 

coronavirus is vastgesteld? 

ii. Je bent teruggekomen uit een risicogebied? 

iii. Je bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app? 

e. Opgemeten temperatuur 

De resultaten van deze test hoeven niet te worden gedeeld.  

De resultaten worden bewaard / geborgd bij de Corona coördinator van de 

vereniging. Bewaartermijn 14 dagen i.v.m. privacywetgeving. 

 

De reguliere test wordt wekelijks afgenomen. De window van deze test is op 

maandag, dinsdag en woensdag.  

Deze resultaten worden door de Corona coördinatoren verzameld in een Excel 

bestand in de gezamenlijke Dropbox, die  uiterlijk op donderdag voor 10:00 

uur zijn ingevoerd. Deze resultaten worden verzameld door de Nederlandse 

Basketball Bond en worden voor 12:00 uur verzonden naar NOC*NSF.  

Let op: Wanneer een wedstrijd wordt gespeeld binnen dit window (of binnen 

24 uur na het einde van dit window) dan kan de reguliere test vervangen 

worden door een wedstrijd test.  

 

De window van de wedstrijd test begint 24-uur voor aanvangstijd van de 

wedstrijd en eindigt 8-uur voor aanvang. Anders gezegd: tenminste 8 uur 

voor de wedstrijd moeten de testresultaten beschikbaar zijn! De voorkeur 

(voor een zo betrouwbaar en veilig mogelijke situatie) is om zo dicht 

mogelijk tegen deze 8uur voor aanvang te testen, maar sowieso zo laat als 

mogelijk.  

Deze resultaten worden door de Corona coördinatoren verzameld in een Excel 

bestand in de gezamenlijke Dropbox (dezelfde als voor de reguliere 

testen), die uiterlijk 8 uur voor de wedstrijd worden ingevoerd. Deze 

resultaten worden verzameld door de Nederlandse Basketball Bond en de 

resultaten worden iedere donderdag voor 12:00 uur verstuurd naar NOC*NSF.  

 

Wanneer een speler positief wordt getest verlaat deze onmiddellijk de 

accommodatie en gaat in quarantaine en wordt aangemeld voor een PCR test 

bij de GGD (of een andere erkende PCR-tester).  
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Scenario 1: Geen wedstrijden

 

Scenario 2: Wedstrijd op zaterdag 

 

Scenario 3: Wedstrijd op zondag 

 

Scenario 4: Wedstrijd op donderdag & zaterdag 

 

Scenario 5: Wedstrijd op dinsdag, donderdag & zaterdag 

 

 

 
1. De afname gebeurt door een opgeleide tester, die  geen medische 

achtergrond of diploma’s hoeft te hebben. Het heeft wel de voorkeur om het 

door een medicus te laten afnemen, bijvoorbeeld de fysiotherapeut.  

2. De afname gebeurt in een aparte ruimte (niet op het speel/trainingsveld). 

3. De tester is op de testdag zelf negatief getest, alvorens  hij/zij  de 

testen afneemt.  

4. De tester draagt beschermende kleding tijdens het afnemen van de testen. 

 

 
Binnen het basketball kennen we diverse wedstrijdofficials: scheidsrechters, 

commissarissen, tafelfunctionarissen en begeleiders van scheidsrechters (zoals 

beoordelaren en scheidsrechterscoaches). 

Voor het creëren van een zo maximaal mogelijk veilige omgeving voor de sporters, 

staf en arbitrage, wordt er periodiek getest (antigeensneltesten). Binnen de 

groep wedstrijdofficials wordt dit testen alleen voor de scheidsrechters gedaan, 

omdat zij zonder beschermingsmiddelen op het veld actief zijn. 

De overige wedstrijdofficials hoeven niet te worden getest. Zij dienen te allen 

tijde een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden. 
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Scheidsrechters worden twee keer per week  getest, waarvan één keer op de dag 

van de wedstrijd. Dit wordt in dit protocol omschreven als reguliere testen en 

wedstrijd testen. 

De reguliere test wordt wekelijks afgenomen. De window van deze test is op 

maandag, dinsdag en woensdag. 

De wedstrijd test wordt maximaal 24uur voor de wedstrijd en minimaal 8uur voor 

aanvangstijd van de wedstrijd uitgevoerd. Anders gezegd: tenminste 8 uur voor de 

wedstrijd moeten de testresultaten beschikbaar zijn! 

Als een scheidsrechter twee of meer wedstrijden in een week fluit, vervalt de 

plicht voor de reguliere test. 

Als een scheidsrechter geen wedstrijden heeft in een week dan dienen er 2 

reguliere testen te worden uitgevoerd. Een test in de window maandag, dinsdag en 

woensdag en de andere test in de window donderdag, vrijdag en zaterdag. Waarbij 

er tenminste 48 uur tussen de 2 testmomenten zit. 

Wanneer een scheidsrechter positief wordt getest, gaat hij of zij in quarantaine 

en meldt zich voor een PCR test bij de GGD. 

Het afnemen van de testen kan op 3 manieren: 

1. De scheidsrechter voert de test zelf uit (bij voorkeur onder begeleiding 

van een partner, vriend of vriendin). 

2. De scheidsrechter maakt een afspraak met een vereniging uit een 

topcompetitie en laat daar de antigeensneltesten uitvoeren. Alle 

communicatie en reiskosten zijn voor rekening van de scheidsrechter. 

Hiervoor dient van tevoren contact te worden opgenomen met de 

Coronacoördinator van de betreffende vereniging. 

3. De scheidsrechter laat een PCR test uitvoeren bij de GGD. Dit kan 

uitsluitend bij het reguliere testmoment.  

De antigeensneltesten worden door de NBB ter beschikking gesteld.  

Voor het zelf uitvoeren van deze antigeensneltest gelden echter wel bepaalde 

voorwaarden: 

1. De scheidsrechter volgt een (online) instructie over het correct uitvoeren 

van deze test. Deze instructie wordt aangeboden door de NBB in 

samenwerking met dokter Edwin Wallaart. 

2. De fysieke testen worden op de wedstrijddag ingeleverd bij de 

Coronacoördinator van de club. 

3. Als er vragen of onduidelijkheden zijn dan dient er meteen contact te 

worden opgenomen met Dennis Bouwmeester/Antio Sinterniklaas (NBB) of 

dokter Edwin Wallaart (edwin@wallaart.net). 

Voor beide testen geldt dat de uitslag van de testen per mail, via een vast 

sjabloon, wordt gestuurd naar de NBB (via competities@basketball.nl). Voor de 

reguliere testen is de deadline donderdag 10.00 uur en voor de wedstrijd testen 

is dit uiterlijk 8 uur voor de wedstrijd.  

Bij een positieve test wordt ook een medewerker arbitrage 

(arbitrage@basketball.nl) op de hoogte gesteld in verband met het regelen van de 

vervanging. 
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Iedereen vult bij aankomst bij de sportaccommodatie een gezondheidscheck in of 

deze wordt mondeling afgenomen. 

Officials mogen geen introducees meenemen naar de wedstrijden.  

Officials hebben verder geen enkele fysiek contact met elkaar of anderen 

(uitgezonderd mensen uit hetzelfde huishouden). En ook niet met spelers en staf 

of met de juryofficials en ook niet met elkaar voor, tijdens of na de wedstrijd. 

Dus geen ellebogen, vuistjes, high fives of wat dan ook. 

 
De testuitslagen worden doorgegeven middels het Excel document in de gedeelde 

Dropbox. Hierin worden uitsluitend de volgende resultaten doorgegeven: 

1. De uitslagen worden anoniem doorgegeven. In het Excel document hebben de 

geteste personen een nummer. De Coronacoördinator is op de hoogte / houdt 

zelf bij welke persoon bij welk nummer hoort.  

2. Er wordt doorgegeven of een test positief / negatief is. 

3. In het geval van een positieve test wordt aanvullend opgegeven: 

a. Geslacht 

b. Ernst van de klachten (a-symptomatisch, milde klachten, fors ziek 

maar thuis of opname ziekenhuis)  

 
Als een  antigeen test positief is, wordt de betrokken persoon direct gescheiden 

van de groep en gaat deze persoon in quarantaine. Er wordt ook direct een PCR-

test aangevraagd bij de GGD (of een andere erkende instantie). Is deze PCR test 

negatief dan mag de betrokkene weer aansluiten bij de groep (is deze uitslag nog 

op tijd binnen dan mag hij/zij ook nog meedoen aan de wedstrijd).  

Is de PCR test ook positief dan worden de richtlijnen van de GGD/RIVM gevolgd. 

Het team hoeft niet in quarantaine (door de wekelijkse testen), eventuele 

huisgenoten van de positief geteste persoon moeten wel in quarantaine, volgens 

regels van het RIVM.   

 
De vereniging is zelf verantwoordelijk voor de inkoop van de antigeen 

sneltesten. De NBB & DBL kunnen hierin faciliteren en ondersteunen.  

De testen die via de bond verkregen kunnen worden zijn van het merk Roche (SARS-

CoV-2 Rapid Antigen Test) en zijn goedgekeurd door het RIVM. Als een vereniging 

zelf testen aanschaft moeten deze erkend en goedgekeurd zijn door de overheid. 

De kosten van deze testen bedragen € 127,10 exclusief BTW per verpakking. 

In een verpakking zitten 25 testen en alle benodigdheden (excl. beschermend 

materiaal) voor het uitvoeren van deze testen.  

Deze testen kunnen worden ingekocht via Henk Alkema 

(henk@dutchbasketballleague.nl) en kunnen worden besteld per 9 verpakkingen (of 

veelvoud van 9).  

Deze testen kunnen worden ingekocht via Dennis Bouwmeester 

(dennis.bouwmeester@basketball.nl) en kunnen worden besteld per 9 verpakkingen 

(of veelvoud van 9).  

mailto:henk@dutchbasketballleague.nl
mailto:dennis.bouwmeester@basketball.nl
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De vereniging is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van de beschermende 

materialen voor de tester. Mogelijk komt NOC*NSF nog met een aanbod voor de 

aanschaf van deze kleding.  

Onder beschermende middelen kan gedacht worden aan: 

- Wegwerpschorten met lange mouwen 

- Handschoenen 

- Spatmaskers/mondkapjes 

- Tissues 

- Desinfectie voor de handen 

Het afval van de antigeentesten kan gewoon bij het restafval worden afgevoerd. 

 

 

 
De volgende afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de wedstrijden ter aanvulling 

op het protocol van NOC*NSF: 

- Er is altijd een lijst aanwezig met de aanwezige personen op een 

wedstrijddag. Iedereen dient zich van tevoren aan te melden bij de 

thuisspelende organisatie. 

- Werk zoveel mogelijk met accreditaties zodat duidelijk is wie toegang 

heeft tot welke ruimte. Hiervoor kunnen de Zones van het NOC*NSF document 

gebruikt worden. 

- Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar en draagt een mondkapje. 

o Uitzonderingen zijn: 

 Dragen van een 

mondkapje 

1,5 meter afstand 

Spelers & Arbitrage tijdens 

warming-up, wedstrijd & 

cooling-down 

Uitgezonderd Uitgezonderd 

Hoofdcoach tijdens de 

wedstrijd 

Uitgezonderd Zoveel mogelijk 

Jurytafel & Commissaris Verplicht Wanneer niet 

mogelijk volstaan 

kuchschermen. 

Speaker (op zijn post) Uitgezonderd Wanneer niet 

mogelijk volstaan 

kuchschermen. 

TV-Commentatoren (op hun 

positie 

Uitgezonderd Wanneer niet 

mogelijk volstaan 

kuchschermen. 
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- Scouts van een team gaan niet mee naar de wedstrijden. Uitsluitend de 

scouts ingepland door Genius Sports (vanuit Mathijs Otter / Steven 

Teunissen) worden toegelaten.  

- Scouts worden verzorgd door de thuisspelende vereniging Er gaan geen 

scouts van de bezoekers mee. 

- Iedereen vult bij aankomst bij de sportaccommodatie een health check in of 

deze wordt mondeling afgenomen. 

- Dweilers (Sweepers) dragen altijd een mondkapje en worden niet getest. 

Wanneer er wordt gedweild, dan houden de spelers & scheidsrechters 

afstand.   

- Voor aanvang van de wedstrijd hebben de scheidsrechters (evt. met 

commissaris) overleg met de Coronacoördinator van de thuisvereniging. Hier 

wordt onder andere afgestemd wat er wordt gedaan als er Coronaregels door 

spelers of staf worden overtreden. Na afloop zal er ook een evaluatie 

plaatsvinden.   

- Niet noodzakelijk fysiek contact tussen spelers, coaches, scheidsrechters, 

(jury)officials en alle anderen wordt vermeden. Hieronder vallen ook de 

ellebogen, boksen, high-fives etc.. Ook de line-up vindt plaats op 1,5 

meter afstand zonder lichamelijk contact.   

 
Het is toegestaan gezamenlijk te reizen naar de uitwedstrijden, bijvoorbeeld met 

de bus of touringcars. Waarbij de regel is dat iedereen die in het 

vervoersmiddel zit in het test-window negatief is getest en een mondkapje 

draagt. 

De buschauffeur van een externe partij is hierbij een uitzondering. Hij/zij zal 

getest worden door de werkgever of zit in een afgeschermde ruimte in de bus.  

 
Het verplaatsen van een wedstrijd op basis van positieve corona gevallen is 

toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

- Wanneer er in een selectie van 12 spelers bij een club sprake is van 

tenminste twee positief op corona geteste spelers (antigeen).  

- Wanneer er in een selectie van 12 speelsters bij een club sprake is van 

tenminste drie positief op corona geteste speelsters (antigeen).  

- Er moet bewijs beschikbaar zijn bij de Coronacoördinator van de positieve 

tests. 

- Een speler die in afwachting van de uitslag is, telt niet mee. 

- Een speler die in quarantaine zit vanwege iemand anders (huisgenoot), telt 

niet mee. 

Gezien de krappe competitieplanning is de voorkeur om de wedstrijden zoveel 

mogelijk doorgang te laten vinden.  

 
Er mag in principe gebruik gemaakt worden van de kleedkamers, afhankelijk van 

het protocol van de accommodatie. In de kleedkamer dient 1,5 meter afstand 

gehouden te worden en een mondkapje gedragen te worden. Bij voorkeur worden er 

meerdere kleedkamers beschikbaar gesteld aan de gasten.  

De douches zijn uitsluitend beschikbaar voor de gasten en de arbitrage. Van de 

spelers van de thuisvereniging wordt verwacht dat zij thuis douchen.   
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Het doel is om zo min mogelijk aanwezigen in de sportaccommodatie te hebben 

rondom de wedstrijden. Probeer het zoveel mogelijk te beperken tot: 

- Team(s) en door NBB aangeschreven wedstrijdofficals 

- Jurytafel, DJ & Speaker 

- Crew voor de livestream / TV / Social media 

- Zaalploeg 

- Organisatie van de thuisvereniging 

- Scouts ingepland door Genius Sports (bij de DBL), scouts van de thuisclub 

(WBL) 

Publiek is niet toegestaan bij de wedstrijden.  

Van de bezoekende vereniging zijn maximaal 4 (bestuurs)leden/organisatie gasten 

toegestaan, mits van tevoren aangemeld en functie gerelateerd.  

Vanuit de NBB / DBL worden gasten aangemeld bij Martien Jonker (DBL) of Dennis 

Bouwmeester (WBL). Zij zullen bepalen wie er wel/geen toegang krijgt tot de 

wedstrijd en dat communiceren met de betreffende vereniging. Deze gasten dienen 

de dag voor de wedstrijd (of het weekend) voor 12:00 te worden aangemeld.  

 
Aan de jurytafel mogen plaatsnemen: 

- Scorer 

- Assistent Scorer 

- Timer 

- 24-secondenoperator  

- Commissaris  

- Speaker 

- Scouts (bij voorkeur op een andere goedzicht locatie)   

Deze personen worden niet getest, maar dienen te allen tijde 1,5 meter afstand 

van elkaar te bewaren en een mondkapje/mondmasker te dragen. Is het borgen van 

de 1,5 meter afstand aan de jurytafel niet mogelijk, dan worden er voldoende 

voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder deze voorzorgsmaatregelen wordt verstaan 

kuchschermen/spatschermen tussen de verschillende operators. 

De materialen worden voor de wedstrijd schoongemaakt met desinfectie materiaal. 

 
Het is toegestaan om media (journalisten / fotografen etc.) te ontvangen bij de 

wedstrijden, mits van tevoren aangemeld. De richtlijnen hiervoor zijn benoemd in 

het NOC*NSF protocol.  

Het advies is om een zogenoemde Mixed Zone in te richten waar voldoende afstand 

bewaard kan worden voor de interviews. Onder een mixed zone wordt een route 

verstaan waar de journalisten zich verzamelen en de spelers langslopen.  
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In het kader van de AVG worden er geen publieke mededelingen door de NBB en DBL 

gedaan over positief geteste spelers.  

Alle andere communicatie rondom het Coronaprotocol of de test(resultaten) wordt 

afgestemd met Martien Jonker (DBL) of Dennis Bouwmeester (WBL). 
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Club Naam E-mailadres Telefoon 

Almere Sailors Rinus Balvert rinus@almeresailors.nl 06 41 59 91 77 

APOLLO Amsterdam Ron Feis ron.feis@apollobasketball.nl 06 22 22 65 11 

Heroes Den Bosch Sam Vinck sam@heroesdenbosch.com 06 14 78 68 00 

The Hague Royals Yuri van 

Huisstede 

yurivanhuisstede@thehagueroyals.nl 06 30 86 42 23 

Den Helder Suns Geert Buurtman geert@denheldersuns.nl 06 80 05 04 62 

Den Helder Suns Maarten Bais Maarten.bais@denheldersuns.nl 06 31 90 45 69 

Yoast United Steven Teunissen steven@bcgelderland.nl 06 48 16 00 22 

Donar Gert-Jan Swaving g.j.swaving@donar.nl  06 29 47 27 99 

Donar Hayo Bijl h.bijl@donar.nl 06 44 93 44 48 

Aris Leeuwarden Willem Meijer Wm11@live.nl  

Aris Leeuwarden Sierd Dijkman dijkman@arisleeuwarden.nl 06 43 28 68 53 

ZZ Leiden Niek van Bemmel vanbemmel@eredivisiebasketballleiden.nl 06 12 72 37 13 

Feyenoord 

Basketball 

Jan Verweij janverweij@gmail.com 06 28 09 24 72 

Feyenoord 

Basketball 

Paul de Vos p.devos@feyenoordbasketball.nl 06 50 60 30 91 

Basketbal 

Academie Limburg 

Marijn Braks marijn@balimburg.nl 06 31 63 59 49 

Basketbal 

Academie Limburg 

Ria Lamerikx r.lamerikx-kuijpers@home.nl 06 46 33 84 36 

Landstede 

Hammers 

Marcela Kroes marcelakroes@yahoo.com 06 28 68 16 64 

Landstede 

Hammers 

Aart van de 

Horst 

avanderhorst@landstedehammers.nl 06 40 31 96 77 
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Club Naam E-mailadres Telefoon 

4Consult/Binnenland Michel Appers m.appers@cbvbinnenland.nl 06 41 86 00 93 

BC Triple Threat Fred Mulder fred@triplethreat.nl 06 45 77 48 69 

BC Utrecht 

Cangeroes 

Ed Hof edhof@ziggo.nl 06 42 98 81 74 

Dozy BV Den Helder Tim Toornstra timtoornstra67@gmail.com 06 21 20 10 53 

 

Dozy BV Den Helder Meindert van 

Veen 

bab.assist@kpnmail.nl 06 30 08 16 91 

 

Jolly Jumpers Maarten Boom maartenboom1@outlook.com 06 41 06 53 93 

Keijser Capital 

Martini Sparks 

Rina Tuinstra secretaris@martinisparks.nl 06 11 40 31 93 

Keijser Capital 

Martini Sparks 

Cees Dijkhuis cdijkhuis16@gmail.com 06 30 31 82 98 

Landslake Lions Tine de Wit tinenat@gmail.com 06 30 02 04 32 

Landslake Lions Fieke Ligthart fieke_ligthart@hotmail.com 06 18 86 33 07 

Lekdetec.nl Steven 

Teunissen 

steven@bcgelderland.nl 06 48 16 00 22 

Sportiff Company 

Grasshoppers 

Tineke 

Zuijderduijn 

tinekle10@hotmail.com 06 51 57 89 46 

Sportiff Company 

Grasshoppers 

Ariea van Wijk arieavanwijk@hotmail.com 06 14 82 07 01 
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