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Op vrijdag 24 april is het sportprotocol gepubliceerd dat de NBB in samenwerking 

met NOC*NSF, het Ministerie van VWS, het RIVM en de Vereniging van 

Sportgemeenten (VSG) samenstelde om sporten onder de jeugd weer langzaam op te 

kunnen starten. Vanaf maandag 11 mei is het ook voor oudere doelgroepen mogelijk 

om weer deel te nemen aan georganiseerde sportactiviteiten.  

Bekijk de laatste versie van het sportprotocol op 

www.basketball.nl/coronavirus  

Het sportprotocol geeft richting en adviezen aan gemeenten, verenigingen, 

trainers/coaches en sporters over het aanbieden van sport in tijden van het 

coronavirus. Naast het sportgenerieke protocol is er vanuit de NBB een aantal 

adviezen opgesteld dat betrekking heeft op de situatie voor 

basketbalverenigingen.  

 

 

 

 
> Voor vragen over het algemene sportprotocol kun je terecht bij de 

supportdesk van NOC*NSF via mail (sportsupport@nocnsf.nl) of via whatsapp 

(06-82488768). Bekijk ook de FAQ van NOC*NSF voor de meest gestelde vragen 

vanuit clubs, trainers en sporters. 

 

> Voor vragen over basketbalspecifieke richtlijnen, voorwaarden en adviezen 

kun je contact opnemen met je accountmanager bij de NBB. Houd voor actuele 

updates en informatie over de voorwaarden ook de FAQ regelmatig in de 

gaten. 

 

> Zowel het algemeen sportprotocol als dit document zijn dynamische 

documenten die worden aangepast als dit nodig of wenselijk is (mits binnen 

RIVM-kader uiteraard). Het is dus belangrijk om mensen te verwijzen naar 

de www.basketball.nl/coronavirus en niet het document op je eigen website 

te plaatsen. Zo blijft altijd de meest actuele informatie beschikbaar voor 

de lezers. Uiteraard melden we het expliciet als het gaat om fundamentele 

wijzigingen. 

 

> De collectieve ongevallenverzekering van de NBB is van toepassing op 

activiteiten die worden georganiseerd volgens de richtlijnen van het 

sportprotocol. Houd er wel rekening mee dat de collectieve 

ongevallenverzekering alleen van toepassing is voor leden van de NBB. Een 

totaaloverzicht van de collectieve verzekeringen en polisvoorwaarden vindt 

je hier. 

 

http://www.basketball.nl/coronavirus
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
http://www.basketball.nl/coronavirus
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.basketball.nl%2Fkennis-hub%2Fverenigingen%2Fcollectieve-verzekeringen%2F&data=02%7C01%7Cluuk.berends%40basketball.nl%7C8655208827944db5c8df08d7ecf9b7bc%7C5f2787d32f6340e9a65c43bc29afdae3%7C0%7C0%7C637238429577424759&sdata=PPgWsICM4N25Xv8ZYE0oecF%2BEkpqKazudvRfM%2Bz%2BPiM%3D&reserved=0
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> Jeugdtrainers kunnen nu ook getest worden bij klachten. Voor jeugdtrainers 

gelden dezelfde regels als voor medewerkers in de sectoren van onderwijs 

en kinderopvang. Lees meer via de website van de Rijksoverheid.  

 

 

> Zoals in het algemene sportprotocol ook vermeld, is het niet de bedoeling 

zelf aan de slag te gaan in de openbare ruimte. Een sportactiviteit 

opstarten gebeurt altijd in overleg en samenspraak met de lokale overheid. 

Neem dus contact op met het aangestelde contactpersoon binnen jouw 

gemeente. 

 

> Denk als vereniging creatief na over mogelijke locaties om activiteiten op 

te starten. Een basketbalveldje zou mooi zijn, maar er zijn natuurlijk ook 

veel mogelijkheden om te trainen zonder basket.  

 

> De NBB adviseert bij de doelgroep 13 t/m 18 en 18+ jaar een maximale 

groepsgrootte van zes sporters per basket op basis van de officiële 

afmetingen (half basketbalveld: 14 bij 15 meter). Mocht er beduidend 

minder ruimte zijn, schaal de maximale groepsgrootte dan naar beneden. 

 

> Werk met de doelgroep 13 t/m 18 en 18+ jaar zoveel mogelijk in vaste 

groepen, met een vaste begeleider, trainer of coach. 

 

> Denk goed na over hoe de groepen worden samengesteld en over hoe sporters 

zich vooraf kunnen aanmelden.  

 

> Spreek duidelijke gedragsregels af. Denk hierbij bijvoorbeeld na over hoe 

je omgaat met bepaalde situaties.  

Voorbeeld: een deelnemer verliest de controle over de bal en deze schiet 

over het veld. Je wil voorkomen dat de speler achter de bal aan gaat 

rennen. 

 

> Stel vooraf een training samen die vooral gericht is op de individuele 

ontwikkeling. Op de pagina www.basketball.nl/coronavirus is een aantal 

trainingsvormen te vinden.  

 

> We adviseren sporters een eigen basketball mee te laten nemen. We 

adviseren dat ook de trainer een eigen basketbal gebruikt. Update: het is 

toegestaan om basketballen samen te gebruiken mits deze na elke activiteit 

worden schoongemaakt met desinfectiegel, water en zeep of 

schoonmaakdoekjes.  

 

> Reinig ook overige gedeelde materialen direct na gebruik. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/30/testbeleid-uitgebreid-voor-nieuwe-doelgroepen
http://www.basketball.nl/coronavirus

