
 

 

CORONA UPDATE 

Update 27 januari 2022 
  
Wij zijn blij jullie te mogen melden, dat we naast het trainen ook weer de competities mogen hervatten. 

Daarnaast is publiek ook weer welkom, echter gelden hier wel restricties voor. De op 25 januari 

aangekondigde versoepelingen van de maatregelen gelden met ingang van 26 januari 2022 

jongstleden. De nieuwe maatregelen/richtlijnen voor het beoefenen van basketbal zijn;  

• Trainingen en wedstrijden, onderling en tegen andere clubs, zijn weer toegestaan voor alle 
leeftijden en op ieder moment, echter:  

o Na 22.00 uur is horeca gesloten  
o Na 22.00 uur is publiek niet meer toegestaan, ervoor wel op 1,5 meter afstand  

• Personen vanaf 18 jaar dienen de 1,5 meter maatregel in de sportzaal rondom de wedstrijden 
zoveel als mogelijk in acht te nemen;  

• Buiten de sportzaal 1,5 meter afstand houden wel verplicht en dit geldt dan ook voor:  
▪ Tribune  
▪ Horeca  
▪ Kleedkamers (alleen vanaf 18 jaar)  

• Iedereen vanaf 13 jaar draagt overal, behalve in de sportzaal een mondkapje;  

• Mondkapje is verplicht bij verplaatsing binnen;  

• Vanaf 18 jaar dient een coronatoegangsbewijs (CTB) te worden getoond om deel te kunnen 
nemen aan trainingen en wedstrijden én ook om wedstrijden en trainingen te bezoeken;  

• De CTB-verplichting geldt niet voor personen/vrijwilligers die taken dienen uit te voeren om de 
wedstrijden te kunnen laten plaatsvinden. Dit zijn:  

▪ Controleurs toegang  
▪ Scheidsrechters  
▪ Trainer/coaches  
▪ Zaalwacht  

• Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. 

• (Ouders, familie, vrienden, kennissen van) leden dragen zorg voor CTB/QR-
controleurs kort voor en tijdens de wedstrijd van het verwante spelend lid. Zaterdag 29 
januari draagt het bestuur zorg hiervoor. Daarna - met ingang van zaterdag 5 februari - 
is het aan de thuisspelende teams en trainer/coaches om dit te regelen. Door als 
controleur plaats te nemen bij de ingang van de tribune kan de controleur ook 
enigszins de wedstrijd van het spelend lid volgen. Worden de posities van CTB/QR-
controleurs niet ingevuld, dan zijn wij genoodzaakt om maatregelen te nemen. Dit kan 
zijn spelen zonder publiek voor de gehele dag of mogelijk schorsing van wedstrijden. 
Wij verwachten, dat één controleur volstaat, maar kunnen ons voorstellen dat men het 
liefst dit als tweetal wil doen. Één tribunetoegang sluiten we af om het overzichtelijker 
te houden. Iedere controleur willen wij bedanken met één gratis consumptiebon. Deze 
liggen duidelijk herkenbaar klaar in de regiekamer en kan je zelf pakken, als er niemand 
aanwezig is.  

Vooropgesteld zijn wij hartstikke blij, dat wij allemaal weer mogen basketballen. Het is wel jammer, dat 

we extra inspanningen moeten vragen om dit daadwerkelijk te kunnen faciliteren. Alleen met 

eenieders hulp is dit mogelijk. Laten we elkaar helpen en er met z’n allen zorg voor dragen, dat de 

besmettingen zo laag als mogelijk blijven en het seizoen verder tot het einde kan worden afgemaakt. 

De inspanning valt echt wel mee, als we er allemaal aan meewerken. Allemaal alvast bedankt voor 

jullie meedenken en helpen en natuurlijk veel sportsucces én vooral ook sportplezier!  
  
Bestuur BC Shooters  


