
   HBV THE JUMPERS CORONA-REGELS 
                        SPORTHAL ‘t Zandje per 29 .09. 2020 

INLEIDING  
Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen is er 28 september een persconferentie geweest 
waarin nieuwe, aangescherpte maatregelen zijn afgekondigd, die 29 september om 18.00 zijn 
ingegaan.  Daarom aanpassingen op het verenigingsprotocol van HBV The Jumpers. Alle regels 
en maatregelen dienen te worden opgevolgd bij bezoek aan in Sporthal ‘t Zandje en evt. andere 
zalen waar leden en geregistreerde basketballen. 
 Het protocol is gebaseerd op de Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF en Protocol 
Basketball Competities van de NBB en kan tijdens het seizoen gewijzigd worden wanneer de 
situatie hierom vraagt.  
 
 
 
BASISREGELS 
De basisregels gelden voor iedereen; spelers, ouders van leden, staf, vrijwilligers, 
scheidsrechters, jury en bezoekers.  
per 29/09 geen publiek mogelijk. Zie onze website of facebook pagina voor wijzigingen. 
 
● We houden ons aan de regels opgesteld door de Rijksoverheid.  
● Blijf thuis bij (milde) klachten.  
● Houd vanaf 18 jaar+ 1.5m afstand.  
● Was vaak uw handen en hoest of nies in uw elleboog.  
● Iedereen desinfecteert bij binnenkomst zijn/haar handen met aanwezige desinfecteringsmiddel.  
● Gebruik de aangegeven looproutes eenrichtingsverkeer principe 
● Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal. Omdat er geen toezicht is op de 
kleedkamers: laat GEEN spullen achter en neem ze mee de sportzaal in.  
● Geen publiek bij wedstrijden.  
● Onze Jump Inn blijft open als er genoeg vrijwilligers zijn die de bezetting regelen. Maximaal 15 
personen en per 29/09 drie weken gesloten. Zie onze website of facebook pagina voor 
wijzigingen. 

● Dringend advies aan begeleiding/rijouders/jurytafel om een mondkapje te dragen.  

● Geforceerd stemgebruik, zingen en schreeuwen is niet toegestaan.  

Wanneer men het advies krijgt om in quarantaine te gaan, komen de besmette persoon en 
eventuele medebewoners van het huishouden absoluut niet naar een wedstrijd of training.  
 
 
PUBLIEK  
Publiek dient zichzelf te registreren via de QR code in de sporthal of link op de website.          
Deze registratie wordt automatisch na 10 dagen automatisch verwijderd.  
per 29/09 geen publiek mogelijk. Zie onze website of facebook pagina voor wijzigingen. 



 
•Bij wedstrijden zijn er ZITplaatsen voor 30 personen van HBV The Jumpers en 20 toeschouwers 
van het bezoekende team.  
 
De toeschouwers nemen op de zittribunes plaats, op 1,5 meter afstand van elkaar tussen de rood 
/witte kruisen.  
•Schreeuwen/roepen is niet toegestaan.  
•Na de wedstrijd dient Sporthal ‘t Zandje direct te worden verlaten.  
 
•Publiek/ouders zijn niet toegestaan in de zaal (beneden op sportvloer) tijdens de trainingen en 
wedstrijden en mogen alleen op de tribune (boven)van sporthal ’t Zandje op zitplaatsen plaats 
nemen tussen de kruisen. Maximaal 50 personen 
 
per 29/09 geen publiek mogelijk. Zie onze website of facebook pagina voor wijzigingen. 
 

TOEGANG en TRAININEN & WEDSTRIJDEN IN SPORTHAL ’t Zandje  

● Heb je vragen? Zoek dan de HBVTJ corona coördinator in rode hesjes op of vraag aan coach 
thuisspelende ploeg of zaal beheerder.  
● Kleedkamers zie de informatie bij de ingang en lees vervolg tekst. Kom zoveel mogelijk 
omgekleed naar de sporthal. 
● Registreer je via de QR-code bij de ingang van sporthal en met de camera van je telefoon of via 
onze website. De gegevens van de QR-code worden na 10 dagen automatisch verwijderd.  
● Voor een wedstrijd worden inspeelballen en een wedstrijdbal beschikbaar gesteld door HBV The 
Jumpers. Er mogen GEEN EIGEN BALLEN gebruikt worden.  

Per wedstrijd wordt er in principe 15 minuten wisseltijd aangehouden om te voorkomen dat er te 
veel mensen aanwezig zijn in de sporthal. (Max. 100 personen) Indien een wedstrijd uitloopt is de 
wisseltijd mogelijk iets korter.  
 
•Voor het betreden van het veld moeten de handen gedesinfecteerd worden, deze moeten ieder 
persoon zelf worden meegenomen worden. 
•Voor het begin en na afloop van de wedstrijd wordt een line-up gelopen zonder fysiek contact 
(handen schudden, elleboog of high-five). Je wenst de tegenstander en officials alleen mondeling 
een fijne wedstrijd. Na afloop bedank of feliciteer je de tegenstander op dezelfde wijze.  
•Voor het betreden van het veld moeten de handen gedesinfecteerd worden, deze moeten ieder 
persoon zelf worden meegenomen worden. 

● Aan de spelerskant zijn een stoel voor de hoofdcoach en twee banken voor de assistent-coach 
en de wisselspelers beschikbaar. Bij 18+-wedstrijden mogen maximaal twee (assistent) coaches 
en maximaal zeven spelers op de banken plaatsnemen. Indien de scheidsrechter akkoord is 
kunnen er stoelen bij worden geplaatst. Bij teams tot en met 17 jaar is er geen 1.5m afstand nodig 
zodat er meer spelers op de bank kunnen.  
● Er zijn maximaal vijf stoelen voor rijouders van de uitspelende ploeg, deze worden als 
begeleiders van het team beschouwd. 
● Er is 1 stoel voor de zaalwacht van de thuisspelende ploeg.  
● Er zijn maximaal twee stoelen voor de begeleiding van de thuisspelende  
● Er zijn maximaal drie stoelen voor de jurytaken van de thuisspelende ploeg.  

● Kleedkamers en (douches liever niet!!) mogen worden gebruikt. Laat ze netjes achter.  



Kleedkamer 1 + 2 is voor thuisspelende teams en is voor 3(dames) + 4 (heren) voor uitspelende 
ploegen.  

• Per kleedkamer maximaal 10/12 personen toegestaan op 1,5 meter van elkaar. Wanneer er 
meer personen aanwezig zijn spreek dan af die klaar is met omkleden gaat terug naar de gang en 
wacht op juiste tijdstip start zaal betreding van de wedstrijd.  

● Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal. Omdat er geen toezicht is op de kleedkamers 
is ons verzoek: laat GEEN spullen achter en neem ze mee de sportzaal in en plaats ze achter 
de spelersbanken bij de wedstrijdvelden. Je spullen achter de banken plaatsen bij het veld van 
waar de wedstrijd plaats vind. 
 
● Na een wedstrijd dient eerst de zaal volledig leeg te zijn, voordat spelers en begeleiding van de 
volgende wedstrijd de zaal mogen betreden. Tot dat moment wacht het team in de kleedkamer en 
de begeleiding op de gang bij de ingang of buiten en bij slecht weer kan ook het grote fietshok 
worden gebruikt om te schuilen. Na de wedstrijden is er maar één uitgang en die is helemaal 
vooraan. Ook om je evt. om te kleden toch daar eruit en dan weer vervolg route naar kleedkamer 
waar je bent binnen gekomen. Na omkleden weer de route volgen via de zaal naar uitgang.  

● De 1e berging in de sporthal is alleen in gebruik tijdens trainingen en wedstrijden voor 
vrijwilligers van HBV The Jumpers. Tijdens de training de ballenrekken uit de berging halen. 

• Na een wedstrijd wordt de zaal zo snel mogelijk verlaten. Blijf niet hangen! 
● Gebruik altijd de aangegeven looproutes eenrichtingsverkeer principe  
 
Thuisspelende ploeg: Coach maximaal 1 persoon  
Thuisspelende ploeg: (Assistent) coach maximaal 1 persoon  
Thuisspelende ploeg: Scorer 1 persoon  
Thuisspelende ploeg: Timer 1 persoon  
Thuisspelende ploeg: 24 sec (indien van toepassing) maximaal 1 persoon  
Thuisspelende ploeg: Begeleiding voor video of  camera of scout  
maximaal 2 persoon dit vooraf aangeven bij HBV The Jumpers 
 
Thuisspelende ploeg: Zaalwacht 1 persoon  
 
Uitspelende ploeg: Rijouder maximaal 5 personen  met dragen van mondkapjes 
Uitspelende ploeg: Coach maximaal 1 persoon met dragen van mondkapjes binnenkomst 
Uitspelende ploeg: (Assistent) coach maximaal 1 persoon met dragen van mondkapjes 
binnenkomst 
•Voor het betreden van het veld moeten de handen gedesinfecteerd worden, deze moeten ieder 
persoon zelf worden meegenomen worden. 

 
Bestuur, beoordelaars, scheidsrechters kunnen indien noodzakelijk een stoel erbij  zetten.  
 
UITWEDSTRIJDEN  
● Laat teammanager/coach nagaan wat de regels zijn van de ontvangende club op hun website  
● Volg de aanwijzingen van de vertegenwoordigers van de thuisclub  

● Draag een mondkapje in de auto  
•Voor het betreden van het veld moeten de handen gedesinfecteerd worden, deze moeten ieder 
persoon zelf worden meegenomen worden. 



 
 

TRAININGEN  
● Kom niet te vroeg naar de training (maximaal 15 minuten voor aanvang) Ga altijd via de 
kleedkamers en volg de juiste routes, niet eerder de zaal in dan aanvangstijd die is afgesproken. 
Trainers (verzoek) graag 10 minuten eerder stoppen zodat de volgende teams in een lege zaal 
komen. Na de training is er maar één uitgang en die is helemaal vooraan. Ook om je evt. om te 
kleden toch daar eruit en dan weer vervolg route naar kleedkamer waar je bent binnen gekomen. 
Na omkleden weer de route volgen via de zaal naar uitgang. 

● Gebruik altijd de aangegeven looproutes eenrichtingsverkeer principe  

● Kleedkamer 1 is bij veld 1 - Kleedkamer 2 is veld 2  - Kleedkamer 3 (dames) is veld 3 

• Per kleedkamer maximaal 10/12 personen toegestaan op 1,5 meter van elkaar. Wanneer er 
meer personen aanwezig zijn spreek dan af die klaar is met omkleden gaat terug naar de gang en 
wacht op juiste tijdstip start van de training.  

● Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal. Omdat er geen toezicht is op de kleedkamers 
is ons verzoek: laat GEEN spullen achter en neem ze mee de sportzaal in en plaats ze achter 
de spelersbanken bij de trainingsvelden. Je spullen achter de banken plaatsen bij het veld van 
waar de wedstrijd plaats vind.  

● De 1e berging in de sporthal is alleen in gebruik tijdens trainingen en wedstrijden voor 
vrijwilligers van HBV The Jumpers. Tijdens de training de ballenrekken uit de berging halen. 
 

● Ouders gaan zo min mogelijk mee naar binnen/wachten buiten. Voor ouders van U10 en U12 
neem contact op met de coach en maak afspraken voor bij de ingang met ophalen en brengen.  
● Kleedkamers en (douches liever niet!!)  mogen worden gebruikt. Laat ze netjes achter.  
● Neem GEEN eigen bal mee. 
● Neem je eigen bidon mee en vul die voordat je de zaal in komt.  
 
HORECA/JUMP INN 
Het bestuur van HBV The Jumpers heeft besloten dat de Jump Inn alleen OPEN is als deze is 
bemand door vrijwilligers.  
per 29/09/2020 drie weken gesloten. Zie onze website of facebook pagina voor wijzigingen. 
 
•De Jump Inn is open tijdens de wedstrijden en voor afspraken met gastouder of bestuurlijk 
overleg. 
•Ingang van de Jump Inn is 1e verdieping van de sporthal. Er is een looproute naar de bar toe en 
men verlaat de Jump Inn via de gangzijde rechts (schuifwand open).  
•Doormiddel van eenrichtingsverkeer met informatie van looproute met pijlen en kruisen op vloer 
zijn er aanwijzingen  inlopend en uitlopende voor leden en bezoekers. 
•Op de bar staan een plastic schermen.  
•Betalen geschiedt alleen per pintransactie. 
•Bezoekers blijven niet in de Jump Inn, zij kopen hun drankje/versnapering en verlaten daarna de 
bar via de schuifwandzijde rechts en gaan terug naar de tribune of uitgang.  
•Er zijn alleen producten die direct meegenomen kunnen worden. (Tijdens het wachten blijf je op 
1,5 van anders in de vakken die in de Jump Inn zijn aangegeven op de vloer)  
•De voorraad is beperkter dan normaal in verband met houdbaarheidsdata en zeer beperkte afzet. 
•Er staan afvalbakken in de Jump inn en nabij de uitgang, deze staan open. Bezoekers gooien 



hun eigen afval weg en laten niets achter. Alle producten zitten in een wegwerpverpakking. Lege 
flesjes aan de bar terug brengen en niet op tafels achter laten. 
•De Jump Inn dienst wordt verzorgd door vrijwilligers. In de indeling wordt per  (U10 t/m U18 + 
Heren en Dames team) genoemd. Rooster is aanwezig in de Jump Inn en op de website. 
•Er zijn ontsmettingsmiddelen om de Jump Inn tussendoor en na afloop te reinigen. 
•De vrijwilligers zorgt voor openen en sluiten en reiniging aan het eind.  
•Vrijwilligers die samen in de Jump Inn aanwezig zijn en zorgen voor de bediening houden zich 
ook aan de 1,5 meter afspraak en kunnen gebruik maken van de mondkapjes en handschoenen 
die aanwezig zijn. 
 
 
Corona HBV The Jumpers vrijwilligers 
Voor de Co-Co HBV The Jumpers vrijwilligers zijn hesjes en mondkapjes en bescherm 
handschoenen aanwezig deze zitten in een plastic HBV The Jumpers box.. en staat in de Kast 16 
van de 1e berging van de sporthal beneden. 
•Tafelaars en juryleden kunnen ook gebruik maken van de mondkapjes en handschoenen. 
•Desinfecteer spray of desinfectie handgel is ook en aanwezig voor HBV The Jumpers vrijwilligers 
leden en bezoekers dienen dit zelf mee te nemen.  
 
 
Het belangrijkste van allemaal, gebruik je gezonde verstand!  

Bedankt en veel Jump en speelplezier! 

HBV The Jumpers den Haag 

Schimmelweg 202, 2524 XK den Haag 

 

 

 

 


