
Veiligheid- en hygiëneregels BV Alphia

Afgelopen week hebben wij geweldig nieuws mogen ontvangen, er is goedkeuring van 
onze gemeente om trainingen te verzorgen in de buitenlucht, op een basketbalveldje!
Wij nemen alle regels in acht zoals die zijn opgegeven in het protocol van de NOC * NSF, 
deze vallen uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het 
RIVM.

U10 & U12
- Voor deze groep geldt onderling de 1,5 meter regel niet, deze regel geldt wel tot 
trainers.

U14 t/m U18
- Voor deze groepen gelden dat zij onderling tijdens het trainen 1,5 meter afstand 
moeten houden.

* Alleen trainingen zijn toegestaan. Wedstrijden/competities en alle toernooien blijven 
verboden.

Veiligheid- en hygiëneregels op een rij:

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

- Blijf thuis als iemand in het huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). 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.

- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts.

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
- Bij twijfel of onzekerheid, kom niet naar de training.
- Als iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten heeft mag je weer komen 

basketballen.
- Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 

(uitgezondering voor de U10 & U12)
- Spuug en snuit je neus niet leeg op het veld!
- Ga thuis naar het toilet voordat je naar de training vertrekt, er zijn geen sanitaire 

voorzieningen aanwezig.
- Was je handen thuis met water en zeep voor en na de training.
- Vermijd het aanraken van je gezicht.
- Schud geen handen.
- Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training aan en ga direct na de training weer 

naar huis.
- Neem een eigen bal mee naar de trainingen, er mogen namelijk geen materialen 

gedeeld worden.
- Ouders mogen niet aanwezig zijn bij de trainingen.
- Voor alle ‘rijdende’ ouders geldt het ‘Kiss ‘n Ride’ principe. Rijd de parkeerplaats op, 

en zet uw kind af, en rijd direct weer door.



- De jonge jeugd wordt bij de parkeerplaats opgevangen en na de training weer 
teruggebracht door een trainer.

- Volg te allen tijde de aangegeven routes.
- Volg het trainingsschema nauwgezet en zet uw kind niet extra vroeg af, en wees op 

tijd met halen!
- Mocht een lid zich niet aan de afspraken houden in de training wordt hem/haar 

verzocht de training te verlaten. Ouders worden dan gebeld om hun kind op te halen.
- Er is te allen tijde een coronacoördinator aanwezig die de veiligheid- en 

hygiëneregels bewaakt.

Voorbereidingen op het nieuwe seizoen:

- Alle jeugdteams gaan trainen in de nieuwe groepssamenstellingen voor het komend 
seizoen.

- Uitzondering is de huidige U18, deze groep valt namelijk nog binnen de kaders en 
richtlijnen van de overheid waardoor zij nog wel training kunnen krijgen.

- Bankspelers trainen alleen met hun eigen team mee (vanwege de beperkte 
trainingsfaciliteit/capaciteit).

- Er worden voorlopig geen proeftrainingen gegeven (vanwege de beperkte 
trainingsfaciliteit/capaciteit).

- Er mogen voorlopig geen vriendjes/vriendinnetjes mee komen trainen (vanwege de 
beperkte trainingsfaciliteit/capaciteit).

U10 U12 U14 U16 U18 2 U18 1

Owen Oosterbaan Rhodee Schuil Romain Dijkstra Brian Mooij Murillo Justel 
Barbosa

Isisdor Slewe

Sarah Riepma Gino den Ouden Thijmen Meekel Rayan Noura Thijs Bulk Mark van Odijk

Thijs Dijkstra Devon Gerla Seppe de Rijk Jorno van 
Velthuizen

Dominik Gaier Mike Boogaard

Lenny van 
Leeuwen

Ezra Noura Quinten Ruiter Damian Pottuyt Bjorn Maliepaard Joia Loupatty

Melle 
Schellingerhout

Leon van der Wal Vera Gaarthuis Hugo Rensink Jens Mieremet Arman Voogd

Evy Vermeij Floor Kuijt Ezra Lenting Waisheng Lam Teimen de Kort Jordy Snoek

Pelle Windhorst Jayden van der 
Meij

Teun Zwanenberg Julius Botger Timo Vervaet

Robine Kunnen Sybe Mieremet Rachel Costa Sam Engels Sem Rijsdam

Genevieve Kappar Jamie 
Minderhoud

Joshua Salton Ole Herder

Simon Rensink Joris Vochteloo

Olivier Paans



Trainingsschema: 

De trainingen zullen op de zaterdagen plaats gaan vinden, onder voorbehoud van de  
beschikbaarheid van trainers en de weersomstandigheden.

U10/U12 10.00 uur – 11.15 uur

U14 11.30 uur – 12.45 uur

U16 13.00 uur – 14.15 uur

U18 2 14.30 uur – 15.45 uur

U18 1 16.00 uur – 17.15 uur

Coronacoördinatoren:

10.00 uur – 12.45 uur Arman Voogd

13.00 uur – 17.15 uur Esther Alsemgeest - Chang

 
Trainingslocatie:

Onze trainingen gaan plaatsvinden op het basketbalveldje aan de Lupinesingel. 

- Kom jij of komt uw kind op de fets dan is het mogelijk deze te plaatsen aan de 
zijkant van het veldje in het gras. 

- Achter het veldje is een grote parkeerplaats, u kunt uw kind dichtbij het veldje 
afzetten waar hij/zij wordt opgevangen door de trainer.
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Proefperiode buiten trainen

Als club proberen wij er alles aan te doen om de trainingen, binnen alle opgegeven 
kaders en regels zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Wij houden een proefperiode van twee weken aan, daarna zullen we met alle 
betrokkenen deze twee weken gaan evalueren.

We hopen dat ondanks deze verschikkelijke coronatijd, wij plezier en afeiding kunnen 
bieden aan onze jeugd. 

Wij hebben er weer ontzettend veel zin in!

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan horen wij deze graag, u kunt ons 
bereiken via dit e-mailadres: commissie@bvalphia.nl

Met sportieve groet, 

BV Alphia bestuur


