
Protocol Jumping Giants 
Dit protocol is gebaseerd op het protocol ‘Verantwoord sporten’ van NOC*NSF, het protocol 

‘Basketbal competities’ van de NBB, het protocol van de gemeente en de RIVM richtlijnen (zie ook de 

bijlages). Bij vragen kun je contact opnemen met het bestuur via mail 

(secretariaat@jumpinggiants.nl) of telefonisch (06 15197821).  

Hoofdstuk 1: Basisregels 
Onderstaand staan enkele basisregels beschreven die gelden voor trainingen en wedstrijden.  

➢ Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.  

➢ Blijf thuis als iemand in je huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer komen sporten.  

➢ Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen.  

➢ Was vaak je handen.  

➢ 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.  

➢ Vermijd onnodig contact (high five, handen geven e.d.).  

Hoofdstuk 2: Trainingen 
➢ Houd je aan de looproutes van de accommodatie.  

➢ Kom niet meer dan 10 minuten voor de sportactiviteiten naar de sporthal.  

➢ De kleedlokalen en douches zijn weer open voor gebruik. Echter, er mogen maar 5 personen 

tegelijk omkleden in een kleedlokaal en 3 personen tegelijk douchen. Hierom raden we 

iedereen aan om je thuis om te kleden en te douchen. Scheidsrechterslokalen mogen niet 

gebruikt worden.  

➢ Probeer het toiletbezoek tot een minimum te beperken.  

➢ Het aantal mensen dat niet deelneemt aan de sportactiviteit dient te worden beperkt tot een 

minimum. Kom alleen naar de training of laat je buiten afzetten.  

➢ Voor en na de training desinfecteert iedere speler zijn handen.  

➢ Gebruikte materialen worden na afloop gedesinfecteerd. 

➢ De trainers registreren de aanwezige spelers tijdens de trainingen. Hiervoor zal een map 

worden aangelegd en deze gegevens worden 4 weken bewaard.  
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Hoofdstuk 3: Wedstrijden 
➢ In de auto draagt iedereen een mondkapje. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen mondkapje te 

dragen. Spelers zijn zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een mondkapje.  

➢ Iedereen doet zijn tenue thuis aan en neemt deze na afloop van de wedstrijd ook zelf mee 

naar huis. Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun tenue en gebruiken deze alleen voor 

wedstrijden.  

➢ Houd je aan de looproutes van de accommodatie.  

➢ Coaches registreren voor iedere wedstrijd de aanwezigheid van de spelers, coaches en 

publiek. Deze leveren ze in bij de vereniging waar de wedstrijd plaatsvindt. Hiervoor krijgt de 

coach formulieren vanuit het bestuur aangeleverd.  

➢ Bij thuiswedstrijden is er geen publiek van thuisploeg welkom. De plaatsen op de tribune 

worden gereserveerd voor de chauffeurs van de tegenstanders.  

➢ Probeer bij uitwedstrijden het aantal personen publiek te beperken tot een minimum.  

➢ Houdt er rekening mee dat in de kleedkamer 1,5 meter afstand bewaard moet worden. 

Hierdoor kan omkleden en douchen langer duren.   

➢ Bij de line-up houdt iedereen 1,5 meter afstand en worden geen handen geschud. Mondeling 

wenst iedereen elkaar een fijne wedstrijd.  

➢ Voor leden van 18 jaar en ouder geldt: houdt 1,5 meter afstand tot elkaar wanneer je niet 

bezig bent met een sportactiviteit. Dit geldt ook voor de spelersbank, time-out, tussen de 

kwarten en na de wedstrijd 

➢ Voor leden onder 18 jaar geldt: houdt 1,5 meter afstand tot coach, scheidsrechters en 

tafeljury.  

➢ De mensen van de tafel houden 1,5 meter afstand van elkaar, de coaches en de spelers.  

➢ Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan. Coaches, officials, spelers en toeschouwers 

mogen dus niet schreeuwen en er wordt geen yell gedaan.  

➢ Bij het aanvragen van een wissel en bij het wisselen wordt er 1,5 meter afstand gehouden.  

➢ Een scheidsrechter kan kiezen om de bal niet in ontvangst te nemen bij het innemen om het 

contact te beperken. De scheidsrechter geeft dan mondeling aan wanneer de bal mag 

worden ingenomen.  

➢ De scheidsrechter kan de wedstrijd staken wanneer spelers, coaches en/of toeschouwers 

zich niet aan de coronaregels houden, nadat hij in gesprek is geweest met de aanvoerder of 

met de coach bij U16 of jonger.  

➢ Na de wedstrijd houdt iedereen 1,5 meter afstand en worden tegenstanders, scheidsrechters 

en tafelofficials mondeling bedankt.  

➢ Na de wedstrijd worden alle sportattributen (ballen, fluitjes, tablet, scoreborden, jurytafel, 

spelersbanken, enz.) gedesinfecteerd.  
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