
Veiligheid- en hygiëneregels BV Alphia

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASSEERD OP 
DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN
(OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE 
NOODVERORDENINGEN). 

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.
- Vanaf 1 juni hoeven jongeren van 13 tot en met 18 jaar bij het sporten en bewegen 
buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij andere activiteiten houden 
jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand.

Seniorenleden
- Update: Vanaf 1 juli mogen ook de seniorenleden buiten zonder beperkingen 
basketballen!

* Alleen trainingen zijn toegestaan. Wedstrijden/competities en alle toernooien blijven 
verboden.
Update: Er mag vanaf woensdag 1 juli buiten zonder beperkingen worden gebasketbald. 
Voor wat betreft het binnen basketballen zijn wij in afwachting van goedkeuring van de 
gemeente. 
Ook wordt onder voorwaarden weer publiek toegestaan bij trainingen, wedstrijden en 
andere competitievormen.

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)
Vanaf 1 juni hoeven jongeren van 13 tot en met 18 jaar bij het sporten en bewegen 
buiten geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij andere activiteiten houden 
jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand. 
Update: voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. 
Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden 
als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afoop van de 
sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wel 1,5 meter afstand tot elkaar te 
houden.

- Update: zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde 
contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een 
overwinnings-moment en tijdens een wissel. 

- 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.
Vanaf 1 juni is het toegestaan om basketballen samen te gebruiken mits deze na elke 
activiteit worden schoongemaakt met desinfectiegel of schoonmaakdoekjes. 
Reinig ook overige gedeelde materialen direct na gebruik. 
(Reinigingsmateriaal is aanwezig bij elke training).
Update: Vanaf 1 juli mogen ook de seniorenleden materiaal delen, mits deze na elke 
activiteit worden gereinigd. 

- Ouders mogen niet aanwezig zijn bij de trainingen.
Update: Vanaf 1 juli mogen ouders weer aanwezig zijn bij de trainingen, houd wel 
rekening met 1,5 meter afstand.

- Update: Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en 
spreekkoren, is niet toegestaan. 

- 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.
- Update: Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in een 

vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. 



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).
Vanaf 1 juni: In overleg met de trainer(s) mag een bankspeler meetrainen met een 
ouder team.

- Er worden voorlopig geen proeftrainingen gegeven (vanwege de beperkte 
trainingsfaciliteit/capaciteit).
Vanaf 1 juni: Trainers mogen zelf beslissen of er ruimte is in hun team voor het 
aanbieden van proeftrainingen.

- Er mogen voorlopig geen vriendjes/vriendinnetjes mee komen trainen (vanwege de 
beperkte trainingsfaciliteit/capaciteit).
Vanaf 1 juni: Overleg met je trainer of er een vriendje/vriendinnetje mee mag komen 
trainen.

U10 U12 U14 U16 U18 2 U18 1

Owen Rhodee Romain Brian Murillo Sem

Sara Gino Thijmen Rayan Thijs Timo

Thijs Devon Simon Jorno Dominik Mike

Lenny Ezra Quinten Damian Bjorn Joia 

Melle Leon Vera Hugo Jens Arman 

Evy Floor Ezra Waisheng Teimen Jordy 

Pelle Jayden Teun Julius 

Robine Sybe Rachel Sam 

Genevieve Jamie Joshua Ole 

Joris Isidor

Olivier Mark

Sebastiaan



Trainingsschema: 

De trainingen zullen op de zaterdagen plaats gaan vinden, onder voorbehoud van de  
beschikbaarheid van trainers en de weersomstandigheden.
Na een evaluatie van de eerste buitentrainingen is er besloten om de trainingen van de 
U12 en de U14 te combineren, evenals de U18 1 & 2. 

U10 10.00 uur – 11.15 uur

U12/U14 11.30 uur – 12.45 uur

U16 13.00 uur – 14.15 uur

U18 1&2 14.30 uur – 15.45 uur

Coronacoördinatoren:

10.00 uur – 11.15 uur Guido  / Christiaan

11.30 uur – 12.45 uur Arman 

13.00 uur – 14.15 uur Vincent 

14.30 uur – 15.45 uur Esther 

 
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.

  F 
  I
  E
  T
  S
  E
  N



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.
Na een positieve evaluatie van de eerste 3 trainingen wordt er over een aantal weken 
weer met alle betrokkenen geëvalueerd.

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


