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BASKETBALLVERENIGING 
SPORTIFF COMPANY GRASSHOPPERS 
 

 

 

TOPSPORTPROTOCOL 
Versie 06.01.21 
 
De laatste wijzigingen zijn GEEL gemarkeerd. 
 
Dit protocol is een aanvulling op het Covid-19 protocol van Basketballvereniging Sportiff Company 
Grasshoppers en is gebaseerd op het topsportprotocol van NOC*NSF. 
 
Dit protocol is alleen van toepassing bij trainingen en wedstrijden van Sportiff Company Grasshoppers 
VSE1.  
 

ALGEMEEN 
 
De volgende maatregelen dienen uitgevoerd te worden: 
 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Regelmatig handen wassen/desinfecteren. 

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. 

• Vermijd drukte. 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts. 

• Draag een mondkapje in publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden. Tijdens de 
sportbeoefening is het niet verplicht voor sporters (en indien niet mogelijk ook voor coaches 
en scheidsrechters) om een mondkapje te dragen. 

• Fysiek contact mag alleen tijdens sportbeoefening plaatsvinden (tussen sporters). 

• Consequente hygiëne is belangrijk, verantwoordelijk gedrag van iedereen is vereist. 

• Alle aanwezigen moeten expliciet kennisnemen van de geldende hygiënevoorschriften. 

• Het samen reizen in auto’s (carpoolen) wordt afgeraden, tenzij dit personen uit hetzelfde 
huishouden betreft. 

• Bij gebruik van openbaar vervoer, dienen de daarvoor geldende voorschriften strikt te 
worden opgevolgd. 

• Handen wassen of desinfecteren na ieder gebruik van gezamenlijk materiaal (portofoons, 
scanners, tv-camera’s etc.). 

• Bij aankomst wast iedereen zijn/haar handen of desinfecteert deze met desinfecterende 
handgel/handalcohol. 

• Bij aankomst op de sportaccommodatie wordt iedereen onderworpen aan een 
gezondheidscheck. Onderdeel hiervan is een (mondelinge) verklaring dat de aanwezige 
bekend is met de geldende hygiënevoorschriften. Deze is conform de vragenlijst van het 
RIVM bij contactberoepen en horeca (voor uitvoering zie bijlage 1). 
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ACCOMMODATIE SPORTHAL CLEIJN DUIN 
 
TOEGANG 
 
Er wordt alleen toegang aan sporthal Cleijn Duin verleend aan personen die functioneel aanwezig 
mogen zijn. Dit zal ten alle tijden tot een minimum worden beperkt. Dit zijn de volgende personen: 
 

• TEAMS 
o Spelers 
o Coach en Assistent-Coaches 
o Scouting 
o Medische staff 
 
Op trainingen zijn geen gastspelers toegestaan. Alleen spelers die op de aangeleverde 
spelerslijst staan mogen de trainingen volgen. 

 

• OFFICIALS 
o Scheidsrechters 
o Juryleden 
o Beoordelaars Scheidsrechters 

 

• FACILITAIR 
o Hygiëne team 
o EHBO 
o Zaalopbouwploeg (max. 4 personen) 
o Bestuursleden 

Van de bezoekende vereniging zijn maximaal 4 (bestuurs)leden/organisatie gasten 
toegestaan, mits van tevoren aangemeld. 

o Speaker 
 

• MEDIA 
o Pers 
o Fotograven 
o Livestream Operator 

 
 

 
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.  
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SPORTHAL 
 
Voor een adequate organisatie worden er vier “zones” in de sporthal gehanteerd. Personen hebben 
alleen toegang tot de zones zoals in onderstaande tabel wordt aangegeven. 
 

ZONE 1 
Veld en sportersgebied 

ZONE 2 
Omgeving speelgebied 

ZONE 3 
Tribunes en 

functionele ruimtes 

ZONE 4 
Noodzakelijk 

Gemeenschappelijk 

Spelers Juryleden Pers 

Hal en gedeelte 
sporthal 

 
i.v.m. gebruik 
kleedkamers* 

Coaches Hygiëne team 
Beoordelaars 

Scheidsrechters 

Assistent Coaches Scouting Bestuursleden 

Medische Staff Fotograaf EHBO 

Scheidsrechters Livestream Operator Zaalopbouwploeg 

 Speaker  

 
* In de rust en na de wedstrijd blijft iedereen op zijn plaats totdat spelers de kleedkamers zijn 
ingegaan, om kruisend verkeer te voorkomen. Spelers die moeten wachten op de 2e 
“kleedkamershift” (zie regels omtrent kleedkamer gebruik) blijven wachten in hun eigen zone. 
 
 

 
 
 
 

Figuur 1 Zones in sporthal 



 

Pagina 4 van 7 
 

REGELS OP DE ACCOMMODATIE 
 

• Om de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, zal een strikte scheiding en afstand 
worden gehanteerd tussen de doelgroep en overige aanwezigen in het de 
sportaccommodatie (Zone 1 en de overige zones). Uitzondering hierop zijn: 

o Officials t.b.v. de wedstrijd organisatie 
o Hygiëne/schoonmaakteam in Zone 1 
o Bij calamiteiten hulpdiensten 

 

• Zij dienen altijd op 1,5 meter afstand van andere aanwezigen te blijven en zullen aanvullende 
beschermingsmiddelen dragen. 
 

• Bij de ingang van de sportaccommodatie worden alle aanwezigen, als dit niet al vooraf is 
gebeurd, voorzien van beschermende middelen indien deze vereist zijn voor de ruimte 
waarbinnen zij hun werkzaamheden uitvoeren. 
 

• Registratie van de aanwezigen vindt plaats via de thuisspelende vereniging. 
 

• Voor alle ruimtes wordt waar mogelijk vooraf de doorloop aangepast, zodat er een aparte in- 
en uitgang wordt gecreëerd. Voor ruimtes waar dit niet kan wordt een duidelijke instructie 
aangebracht hoe de in- en uitloop zodanig geregeld wordt dat de 1,5 meter afstand 
gehandhaafd kan blijven. 
 

• Er wordt binnen Grasshoppers twee functionarissen aangesteld die toezien op coördinatie en 
controle van de ingestelde maatregelen Deze ‘hygiënecoördinator’ stemt randvoorwaarden 
en voorschriften op medisch- en hygiënisch gebied af met de afdeling wedstrijdorganisatie, 
waaronder: 

o Het zorgdragen voor de informatievoorziening over de hygiënevoorschriften aan 
iedereen die bij de uitvoering betrokken is.  

o De actuele gezondheidsstatus (laten) controleren van iedereen die werkzaam is 
binnen de vier zones. 

o Handhaven wanneer hygiënevoorschriften niet worden nageleefd. 
 
De hygiënecoördinator heeft ook de volledige bevoegdheid om een persoon toegang te 
weigeren. Dit in samenwerking met de beheerder van de sportaccommodatie. 
 

• In samenspraak met de hygiëne coördinator worden specifieke instructies voor personeel 
opgesteld. Hierin wordt onder andere opgenomen: 

o Medewerkers/vrijwilligers dienen zich tijdens hun werkzaamheden te houden aan de 
algemeen geldende voorschriften vanuit de overheid. 

o Een medewerker/vrijwilliger die tot één van de risicogroepen behoort maakt zelf een 
afweging of het werken medisch verantwoord is voor de eigen gezondheid. 

o Medewerkers/vrijwilligers moeten zoveel mogelijk gespreid van elkaar arriveren en 
ook zo verspreid mogelijk de sportaccommodatie verlaten. 

o Alle medewerkers/vrijwilligers melden zich bij de vooraf aangewezen ingang van de 
sportaccommodatie. 
 

• De hygiëneregels worden zichtbaar opgehangen. 
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AANVULLENDE HYGIËNEREGELS 
 
Onderstaande regels zijn een aanvulling op de algemene hygiëneregels. 
 

• Iedereen desinfecteert bij binnenkomst en na afloop van de activiteit zijn/haar handen.  

• Voor, tijdens en na de wedstrijd en training dragen alle aanwezig een mondkapje en houden 
1,5 meter afstand van elkaar. 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. 

 
 
GEBRUIK KLEEDKAMERS EN DOUCHEVOORZIENINGEN 
 
TRAININGEN 

• De kleedkamers en douchgelegenheden zijn gesloten. 
 
WEDSTRIJDEN 
Er mag gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. In de kleedkamer dient 1,5 meter afstand 
gehouden te worden en een mondkapje gedragen te worden. 
De douches zijn uitsluitend beschikbaar voor de gasten en de arbitrage. De spelers van de 
thuisvereniging douchen thuis. 

• Het thuisteam maakt gebruik van kleedkamer 4. (Max. 6 personen tegelijk in de 
kleedkamer) 

• Het uitspelende team kan gebruik maken van 2 kleedkamers. Dit zijn kleedkamers 2 en 3 
(Max. 6 personen tegelijk in de kleedkamer) 

• De arbitrage maakt gebruik van kleedkamer 1. Bij een gemixte crew kan er ook gebruik 
worden gemaakt van de reguliere scheidsrechters kleedkamers. 

• Het is niet toegestaan om in de kleedkamer een teambespreking te houden. Daarnaast 
hebben we ook geen toestemming gekregen om de kantine hiervoor ter beschikking te 
stellen. 
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WEDSTRIJDEN 
 
De besluiten van de overheid en de aanbevelingen van het RIVM zijn leidend bij de organisatie en 
uitvoering van trainingen en wedstrijden. Dit betekent voor de wedstrijddagen: 

• Alleen sporters, staf en arbitrage zonder luchtwegklachten en met een negatieve test 
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, lichte hoest, keelpijn en/of verhoging >37,5 graden 
Celsius) zijn aanwezig. 

• Indien andere personen in het huishouden van sporters, staf of arbitrage klachten hebben, 
zoals verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid, blijven sporters en stafleden ook 
thuis. 

• De standaardhygiënemaatregelen van het RIVM worden strikt nageleefd. Dat betekent ook 
niet spugen of snuiten op het veld! 

• Fysiek contact mag alleen tijdens de sportbeoefening plaatsvinden (tussen sporters). De 1,5 
meter afstand wordt op andere momenten gehandhaafd. 

• De voor de wedstrijd noodzakelijke materialen (zoals wedstrijdballen) worden door één en 
dezelfde functionaris uitgezet en ingenomen en zorgt hierbij voor de juiste hygiëne van de 
materialen. 

• Voor de vochtinname van de sporters/staf/arbitrage wordt gebruik gemaakt van petflessen, 
individueel gekoppeld, of eigen bidons. 

• De medische staf kan bij een blessure of noodsituatie bij een sporter handelend optreden. Zij 
dienen daarbij de professioneel noodzakelijke maatregelen te nemen om overdracht te 
voorkomen. 

• Wedstrijden vinden plaats achter gesloten deuren en alleen strikt noodzakelijke personen 
zijn hierbij aanwezig. Dat betekent ook dat vrienden of familie niet aanwezig mogen zijn bij 
wedstrijden. 

 
 

TESTEN 
 
M.b.t. het testprotocol wordt verwezen naar het topsportprotocol van NBB. 
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BIJLAGE A: GEZONDHEIDSCHECK 

 
Deze gezondheidscheck is conform de vragenlijst van het RIVM bij contactberoepen en horeca. De 
volgende vragen worden gesteld: 

• Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) 
klachten: verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, koorts of verhoging, reuk- en/of 
smaakverlies? 

• Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid? 

• Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld met een 
test)? 

• Ben je in quarantaine omdat je: 
o Een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is 

vastgesteld? 
o Bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied? 
o Bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app? 

 
Als één of meerdere vragen met ‘ja’ worden beantwoord, wordt de toegang tot de 
sportaccommodatie ontzegd door de hygiënecoördinator. 
Medewerkers/vrijwilligers die worden ingezet bij wedstrijden, worden voorafgaand aan de 
wedstrijddag al geïnformeerd over deze procedure. Indien zij klachten hebben, wordt hen 
gevraagd om zich tijdig af te melden voor hun dienst. Hierdoor kan er vooraf geanticipeerd 
worden op uitval van personeel en eventuele tekorten worden voorkomen. 
 
 


