LOKOMOTIEF RIJSWIJK
COVID-19 VZZ Wedstrijdprotocol
Voor wie:

Alle teams Lokomotief (zowel voor thuis- als uitwedstrijden), bezoekende teams en
toeschouwers.

Coördinator:

Arend-Jan vd Lely (Bestuur Lokomotief) voor de vereniging, per team een aparte coördinator.

Locatie:

Van Zweedenzaal, Jacob Offwegenlaan 40, Rijswijk

Toepasbaarheid
Dit protocol is van toepassing op alle wedstrijden in de Van Zweedenzaal en het reizen naar uitwedstrijden.
Bekendmaking:
1. via de Loko website (nieuwsbericht en pagina) + nieuwsbrief
2. via de Loko appgroepen (trainers & TM)
3. via het wedstrijdsecretariaat
4. via de scheidsrechterscommissie (voor de bondsscheidsrechters).
Uitgangspunt
Het uitgangspunt voor dit protocol zijn de protocollen van het NOC-NSF m.b.t. “Verantwoord Sporten” en
“Handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden” en de NBB m.b.t. “Protocol Basketbalcompetities”.
⚠ Let op: de Van Zweedenzaal is niet ruim.
Houd hier rekening mee en geef elkaar de ruimte om zich aan de regels te kunnen houden.
Basisregels voor iedereen (spelers, staff, scheidsrechters, jury en bezoekers):
●
●
●
●
●
●
●
●

Versie 1.3

Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen.
Was je handen regelmatig (en goed).
Vermijd drukke plekken.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Ben je op vakantie geweest in een “oranje” aangemerkt gebied, neem dan de adviezen met betrekking
tot 10 dagen quarantaine in acht.
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Uitzonderingen op de 1,5 meter-regel
● Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
● De afstand tot kinderen t/m 12 jaar: onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van
andere leeftijdsgroepen;
● Personen t/m 17 jaar onderling;
● Personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5
meter de sportbeoefening in de weg staat;
● Personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met
inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen
ophouden.
Publiek tijdens de wedstrijden
Vanwege de zeer beperkte ruimte in de hal zijn er strikte regels met betrekking tot publiek. De hieronder
beschreven regels kunnen alleen functioneren als iedereen zijn verantwoording neemt en deze opvolgt. Indien
je aanwijzingen krijgt: volg deze op.

❗Indien mocht blijken dat naleving structureel een probleem is, dan zal besloten worden om geen publiek
meer toe te staan.

De volgens regels gelden voor publiek tijdens de wedstrijden:
● Bij wedstrijden in de “breedte” (2 wedstrijden tegelijk), is geen publiek toegestaan. Wel mag per
team 1 persoon een livestream verzorgen (d.m.v. draagbare apparatuur).
● Bij wedstrijden op het centercourt (1 wedstrijd) is plaats voor 2x 10 supporters.
● Iedereen dient te zitten op de beschikbare zitplaatsen; er mogen zonder toestemming geen
andere stoelen worden bijgeplaatst. Staan is niet toegestaan.
● Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt
onder andere in dat het publiek niet mag schreeuwen, zingen, yellen.
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De toewijzing van de zitplaatsen is als volgt:
●

De bezoekende club krijgt 10 zitplaatsen.

●

Het thuisspelende team van Lokomotief krijgt ook 10 plaatsen, deze worden toegewezen door de
teammanager.

●

Indien bij de start van de wedstrijd zitplaatsen niet bezet zijn, dan kunnen deze bezet worden
door anderen.

● Betreed de zaal maximaal 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
● Verlaat de zaal direct na afloop van de wedstrijd. Voor kantinegebruik gelden specifieke regels (zie
hiervoor protocol “kantine Van Zweedenzaal”).
● Neem voor het betreden en verlaten van de hal de volgende routing in acht:
o

Wacht buiten de hal tot het moment dat je de zaal mag betreden.

o

Voor gebruik van de kantine gelden ook regels en de kantine is dus niet vanzelfsprekend een
wachtruimte (zie hiervoor protocol “kantine Van Zweedenzaal”).

○ Ontsmet je handen bij het betreden van de zaal.
○ Houdt rechts in gangen en toegangshal en gebruik de rechterdeur.
○ Geef anderen ruimte.
○ Verlaat de sporthal zo snel mogelijk; dus geen gesprekken in hallen en gangen.
Onderweg: naar de sportaccommodatie bij uitwedstrijden en terug naar Van Zweedenzaal
● Teams, staf, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de wedstrijd reizen houden rekening
met de geldende richtlijnen van het RIVM. Het is toegestaan om met mensen uit een ander
huishouden in de auto te zitten, het advies is dan wel een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met
12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen,
hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden.
● Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar
de sportlocatie.
● Stel je vooraf op de hoogte van de geldende protocollen voor de locatie waar je speelt.
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Vóór de wedstrijd in de Van Zweedenzaal
● Betreed de sporthal niet eerder dan een uur voor de geplande wedstrijd, ook niet de kantine (zie
hiervoor protocol “gebruik kantine Van Zweedenzaal”).
● Bij het betreden van de sporthal graag de handen ontsmetten.
● De routing is zo gemaakt dat kruisende bewegingen tussen verschillende teams minimaal zijn. De
hoofdlijn is:
o

Bij binnenkomst de linker kleedkamers gebruiken. 1 voor Loko-teams en 1 voor bezoekende
teams.

o

Wacht in de kleedkamer totdat de vorige wedstrijd is afgelopen en teams het veld hebben
verlaten.

● Wanneer er twee wedstrijden tegelijk worden gespeeld, kan er geen gebruik worden gemaakt van de
kleedkamers ter voorbereiding (we hebben 4 kleedkamers beschikbaar, dat is te krap om 4 teams
tegelijk te faciliteren en onze routing te handhaven). Via de kleedkamers direct de zaal betreden.
● Bij betreding van het veld wederom handen ontsmetten.
● Na keuze van de wedstrijdbal, ontsmet de coach van de thuisspelende ploeg de bal.
● Line-up volgens regels NBB: geen handen schudden en 1,5 meter afstand houden.

Tijdens de wedstrijd in de Van Zweedenzaal
● In het veld hoeft niet 1,5 meter afstand in acht te worden genomen.
● Tijdens pauzes, time-outs, wisselaanvragen en op de bank dient wel (zoveel mogelijk) 1,5 meter
afstand in acht te worden genomen.
● Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij het spelersbankgebied, is het bij
uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen buiten het
spelersbankgebied. Bij voorkeur niet in de richting van de jurytafel.
● De uitzonderingen op de 1,5 meter afstand, zoals beschreven bij “uitgangspunt”, zijn ook hier van
kracht.
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Vervolg Tijdens de wedstrijd in de Van Zweedenzaal...
● De jurytafel is uitgerust met kuchschermen om de afstandsregel te kunnen borgen..
● Onnodig contact tussen spelers dient te worden voorkomen. Daarom is het vieren van een score/de
winst alleen toegestaan op 1,5 meter afstand.
● Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt onder
andere in dat coaches/spelers/officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag worden gedaan
voor, tijdens of na de wedstrijd.

Na de wedstrijd in de Van Zweedenzaal
● Na het bedanken van de tegenstander, de scheidsrechter en de tafelofficials (dezelfde regels als bij
line-up), wordt de zaal zo snel mogelijk verlaten via de kleedkamers.
● Na afloop van de wedstrijd wordt direct weer (zo veel mogelijk) de 1,5 meter afstand in acht genomen.
● De routing voor het verlaten van de hal is zo gemaakt dat kruisende bewegingen tussen verschillende
teams minimaal zijn. De hoofdlijn is:
○ Na de wedstrijd wordt de zaal via de kleedkamers aan de linkerkant (vanuit de hal gezien)
verlaten; er is 1 kleedkamer voor Loko-teams en 1 kleedkamer voor bezoekende teams.
Spelers gebruiken niet de toe- en uitgangen in het midden van de hal.
○ Na afloop van een wedstrijd op het centercourt (dus max. 2 teams in de zaal, elk team eigen
kleedkamer) mag er wel gedoucht worden. Na afloop van gespeelde wedstrijden “in de
breedte” (dus max. 4 teams in de zaal) wordt er niet gedoucht. Neem ook hierbij de regels
met betrekking tot de 1,5 meter afstand in acht.
○ Klaar? Verlaat de sporthal zo snel mogelijk; dus geen gesprekken in hallen en gangen.
● De juryleden ontsmetten na de wedstrijd de diverse attributen ( o.a. “pijl”, scorebord en tablet).
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Scheidsrechters
● Voor de scheidsrechters zijn twee kleedkamertjes beschikbaar (links en rechts van de .
● Scheidsrechter mogen voor hun eigen wedstrijd de speelhal betreden, maar dienen hierbij 1,5 meter
in acht te houden.
● Ontsmet je handen bij het betreden van de hal en voor de wedstrijd.
● Houd rechts in gangen en toegangshal.
● Tijdens de rust van de wedstrijd kunnen scheidsrechters desgewenst een versnapering halen in de
kantine. Hiervoor geldt wel “drive through” principe: bestellen, afhalen en nuttigen buiten de kantine.
De routing is hiervoor als volgt: kantine betreden via ingang in centrale hal, kantine verlaten via de
zij-ingang en de hal weer betreden via de hoofdingang.
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