Gennep, 4 oktober 2020
Betreft: Corona maatregelen Gennep Cougars Basketbal

Beste leden, ouders, spelers, vrijwilligers,
Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus verscherpt.
Voor de sport houden deze maatregelen in dat vanaf 29 september voor een periode van 3 weken
(dus tot en met 20 oktober) géén publiek welkom is bij trainingen en sportwedstrijden van zowel
profs als amateurs. De sportkantines gaan in deze periode ook dicht. Hierna worden maatregelen
weer opnieuw bekeken.
Als bestuur van Gennep Cougars vinden we het belangrijk voor iedereen, om op de hoogte te zijn van
de regels die we willen hanteren inzake het virus COVID-19. Hierbij baseren we ons ook op de
richtlijnen voorgesteld door het RIVM, de NBB, en het NOC-NSF. De belangrijkste regel is dat
iedereen zich moet gedragen alsof hij het virus heeft om zo te voorkomen dat je anderen besmet.
Dat betekent dus:
1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
2. Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is (bij een positieve uitslag ga je
uiteraard in quarantaine)
3. Afstand houden van 1,5 meter; vermijd drukte
4. Met regelmaat je handen wassen en desinfecteren; schud geen handen
5. Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te
snuiten en gooi deze daarna weg.
6. Het is niet toegestaan om in een publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband
te zingen of te schreeuwen.
Voor meer informatie m.b.t. de omgang met het coronavirus, zie ook:
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/
Daarnaast zijn de volgende links handig om te raadplegen voor veel gestelde vragen:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

We nemen als bestuur de volgende maatregelen om het risico op verspreiding van het virus tijdens
wedstrijden en trainingen zoveel mogelijk te beperken:
- De bezoekende ploegen voor competitiewedstrijden, dienen zonder toeschouwers te komen.
Enkel de ouders die voor het vervoer zorgen van jeugd tot en met 17 jaar zijn welkom. Zij
vallen onder de vrijwilligers en mogen de sporthal bezoeken; beperk dit aantal rijdende
ouders wel tot het minimaal noodzakelijke aantal. Echter hebben we in Gennep afgesproken
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geen publiek toe te laten tot de sporthal en zijn de ouders die
kinderen vervoeren welkom in het sportcafé (die toegankelijk is
voor ouders) met inachtneming van de RIVM regels. Er is een koffieautomaat, wifi en
toiletten.
Vanuit Gennep Cougars, thuisspelende ploeg worden geen toeschouwers toegelaten. Enkel
juryleden, en de verdere teambegeleiding worden toegelaten tot de sporthal. Vrijwilligers,
zoals filmer (indien we hiervoor één of meerdere vrijwilligers hebben), teammanager en
bestuursleden worden wel toegelaten
Na afloop van een wedstrijd of training dient de sporthal zo spoedig mogelijk te worden
verlaten.
Sporters komen zo veel mogelijk alleen en omgekleed naar de training en/of wedstrijd.
Mocht iemand je toch wegbrengen dan mag deze persoon niet mee naar binnen.
Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding en
mogen dus mee naar binnen.
Vrijwilligers (zoals hierboven genoemd) die gedurende een wedstrijd geen verdere taak
hebben, kunnen plaatsnemen op de tribune. De 1,5 meter dient in acht te worden genomen.
De tribunes zijn gemarkeerd met een kruis waar niet op gezeten mag worden, om de 1,5
meter te kunnen garanderen.

Sportcafé:
Het Sportcafé is tot nadere info gesloten voor iedereen. Enkel ouders van het uitspelende team
mogen hierin plaatsnemen (zie voorgaande paragraaf). Een koffieautomaat, wifi en toiletten zijn
beschikbaar.

Wedstrijden:
Tijdens wedstrijden worden de volgende maatregelen genomen, ten aanzien van spelers, coaches,
scheidsrechters en tafelaars:
- Bij het betreden van de toegang van de sporthal staat aangegeven, welk team in welke
kleedkamer kan omkleden en/of douchen.
- 30 minuten vóór en na de training / wedstrijd mag gebruik gemaakt worden van de
kleedlokalen.
- Er kan normaal gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en douches, met de
inachtneming van de 1,5 meter-regels. Er zijn tevens vakken aangegeven voor de 1,5 meter
hantering.
- Spelers van 18 jaar en ouder, mogen met maximaal 6x spelers tegelijk gebruik maken van
een kleedkamer. Sporthal Pica Mare heeft slechts vier kleedkamers; bij spelers van 18 jaar en
ouder, dient hier rekening mee gehouden worden dat de omkleedtijden daardoor langer
duren.
- Coaches, spelers en scheidsrechters blijven op 1,5 meter afstand van de tafel.
- Wisselspelers en coaches nemen 1,5 meter afstand van elkaar op de reservebank. Er worden
eventueel extra stoelen neergezet op 1,5 meter afstand uit elkaar.
- Wisselspelers en coaches behouden 1,5 meter afstand tot de tafel en scheidsrechters.
- Bij het aanvragen van een wissel bij de tafel dient 1,5 meter afstand te worden gehouden. De
wisselstoelen staan dus ook op minimaal 1,5 meter afstand van de tafel en van elkaar. Bij het
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wisselen dienen de uitgaande speler(s) en de inkomende speler(s)
1,5 meter afstand van elkaar te houden.
De onderlinge afstand tussen tafelaars zal ook 1,5 meter bedragen.
Spelers tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden; niet onderling en ook niet tot
andere leeftijdsgroepen.
Personen, van 12 tot en met 17 jaar oud, houden 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar
of ouder, alleen tijdens het sporten wordt hier uitzondering op gemaakt.
Na iedere wedstrijd dient het betreffende jurylid de door hem/haar bediende apparatuur te
desinfecteren. Materiaal hiervoor is aanwezig.
Door de bezoekende ploeg mogen geen video-opnamen van de wedstrijden gemaakt
worden. We proberen vrijwilligers te zoeken voor het maken van opnames of livestreams.
Indien spelers, coaches en/of vrijwilligers zich niet houden aan de maatregelen voor, tijdens
of na de wedstrijd, dient de scheidsrechter de aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om
de coach) te wijzen op de regels en hun verantwoordelijkheid voor een veilige wedstrijd.

Uitwedstrijden voor Gennep Cougars:
-
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Tijdens uitwedstrijden dienen de regels van de locatie waar gespeeld wordt gevolgd te
worden. Dit kan afwijkend zijn i.v.m. regels vanuit de veiligheidsregio en/of eigen sporthal
van de tegenstander. Informeer je goed hierover.
De teammanager van het Gennep Cougars – team kan hiervoor de website, NBB-app of
intern info-verkeer voor volgen.
Wat betreft vervoer naar en van wedstrijden wordt geadviseerd dat de inzittenden
mondkapjes dragen, indien de personen in het vervoersmiddel niet alleen uit het eigen
huishouden afkomstig zijn en 12 jaar of ouder zijn.
Er mogen geen toeschouwers mee naar de wedstrijden.

Heb je vragen over de genomen maatregelen door Gennep Cougars, kunnen deze ter plekke gesteld
worden aan de corona-coördinator (kenbaar gemaakt persoon tijdens de wedstrijden) of via mail
(gennepcougars@gmail.com). Mocht het bestuur tot andere inzichten komen, al dan niet op basis
van wijzigingen in de algemene maatregelen, zal er wederom een update verstuurd worden.
Indien er op de vereniging een coronabesmetting plaatsvindt zal dit consequenties voor de
vereniging hebben. Onderstaande richtlijnen worden dan opgevolgd
- Als een sporter positief getest wordt op het coronavirus, dan gelden de op dat moment
geldende richtlijnen vanuit de overheid.
- Wanneer men het advies krijgt om in quarantaine te gaan, is het dringende advies dat de
sporter zich daaraan houdt en doet hij/zij in die periode niet mee met
trainingen/wedstrijden.

Sportieve groet,
Bestuur Gennep Cougars

