
 

Actieplan start seizoen 2020 – 2021 Covid-19 

Seizoen 2020-2021 gaat van start bij Basket 

Blankenberge vanaf 24/08/2020 volgens het voorziene 

trainingsschema. 

Naar aanleiding van de beslissing van de overheid 13/08/20, kan het nieuwe basketbalseizoen van start 
gaan. Basketbal Vlaanderen gaf hiervoor ook haar toestemming.  De trainingen starten hierdoor op 
maandag 24/08/20.  Dat is een wijziging in eerdere communicatie betreffende de opstart van seizoen 
2020 – 2021. 

Maar hoe gaan we nu aan de slag? 

Iedereen is mee verantwoordelijk 

De basismaatregelen die al de hele corona-periode gelden, blijven uiteraard ook nu van toepassing. We 
rekenen op jullie om deze strikt toe te passen. 

• Handen regelmatig wassen. 

• Mondmasker op bij het betreden en verlaten van de zaal.  Ook voor de trainers.  Voor de leeftijd van 
U10 en U12 is dat geen noodzaak. 

• Handen ontsmetten voor en na de training. 

• Ben je ziek of vertoon je symptomen, blijf thuis.  Ook wanneer iemand uit uw bubbel ziek is. 

• Indien je toch moet hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of in je elleboog, indien 
nodig was je nadien je handen. 

Voorlopig hebben ook enkel spelers, coaches en bestuursleden toegang tot onze sport accommodatie, 
er worden geen toeschouwers toegelaten. 
We vragen aan de ouders/ begeleiders om de spelers aan de inkom van de desbetreffende sportzaal af 
te zetten en na de training daar ook op te pikken. Gelieve hier ook de social distance te bewaren. 

100% veiligheid kunnen we helaas niet garanderen, maar we zijn ervan overtuigd dat wanneer iedereen 
de maatregelen correct opvolgt, de risico’s beperkt worden. 

Basket Blankenberge verplicht ook niemand om deel te nemen aan de trainingen en de wedstrijden. De 
gezondheid van onze leden komt op de eerste plaats en wanneer u of uw zoon/dochter niet wenst deel 
te nemen, dan hebben wij daar het volste respect en begrip voor. Gelieve dan, zoals in elk geval van 
afwezigheid, de coach te verwittigen. 



Voorbereiding thuis 

• Kom in de mate van het mogelijke alleen naar de trainingen en wedstrijden. 

• Breng je eigen drank mee, bij voorkeur water of sportdrank. 

• Breng een eigen handdoek mee. 

• Was je handen op voorhand al eens grondig gedurende 20 seconden. 

• Trek je sportoutfit al aan zodat je geen wissel meer moet doen in de sporthal. 

• Eventueel kunnen schoenen nog gewisseld worden in de zaal 

• Neem je mondmasker mee (verplicht vanaf 12 jaar). 

Voor de training 

• Stipt 10 minuten voor de training aanvangt, verzamelen de spelers samen met de coach (allen met 
mondmasker op) aan de inkom van de sporthal. Jullie gaan samen als bubbel naar binnen. 

• Eerste stop: handen ontsmetten! Er staat een dispenser aan de inkom waar de handen ontsmet kunnen 
worden. 

• Het gebruik van de kleedkamers wordt tot een minimum beperkt (enkel voor schoenwissel).  De spelers 
komen in hun basketkledij naar de training.  Bij gebruik van de kleedkamers wordt zoveel mogelijk een 
afstand van 1,5 meter gegarandeerd.  Het gebruik van meerdere kleedkamers wordt aangeraden.   

• Vervolgens gaan jullie als bubbel naar de aangeduide spelersbank of bubbel. 

• In tegenstelling tot wat we gewoon zijn, geven we elkaar geen handshakes of high-fives. We vermijden 
overbodig fysiek contact. 

• De mondmaskers kunnen af wanneer de training begint. 

Tijdens de training 

• De trainingen vinden onder alle omstandigheden achter gesloten deuren plaats. Basket 
Blankenberge neemt hiervoor de nodige maatregelen. Trainingsfaciliteiten zijn enkel toegankelijk 
voor spelers, coaches en bestuursleden van de club 

• De training kan pas aanvangen wanneer de voorgaande ploeg het terrein verlaten heeft en plaats heeft 
genomen op hun spelersbank. Zo vermijden we elkaar onnodig te kruisen. 

• Tijdens de training mag het mondmasker af. Wanneer je het basketterrein verlaat, zet je het weer op. 
Moet je bv. naar toilet? Mondmasker op! 

• Basketten met contact is weer toegelaten, toch proberen we in de mate van het mogelijke voldoende 
afstand te bewaren. 

  



Na de training 

• Na de training ga je samen als bubbel naar de toegewezen spelersbank. 

• Wanneer iedereen klaar is om de zaal te verlaten, verlaten we als bubbel de sporthal. 

• Het gebruikte materiaal wordt door de coach verzameld en ontsmet. Enkel de coaches hebben toegang 
tot het materiaal.  Ook de kleedkamers worden voor gebruik ontsmet door de coach.  
Onsmettingsmiddel en doekje zullen voorzien worden bij de zaalwachters of materiaalkot. 

• Materiaal kan terug opgehaald worden in de kleedkamer.   

• Er wordt voorlopig geen gebruik gemaakt van de douches in zaal HP, SD, Sport Vlaanderen en college. 

• Was en ontsmet na de training je eigen materiaal. 

• Na de training dienen de spelers de zaal zo snel mogelijk te verlaten onder begeleiding van de coach. 

• De cafetaria is gesloten. 

 

Waarvoor zorgen wij? 

• Basket Blankenberge probeert voor een zo veilig mogelijke omgeving te zorgen. Hoe doen we dat? 

• De deuren binnen de sporthal blijven zoveel mogelijk openstaan om te vermijden dat de handgrepen 
worden aangeraakt. 

• We voorzien alcoholgel (een dispenser aan de inkom). 

• We voorzien ontsmettingsmiddel in een spuitfles om ballen en banken in de kleedkamer voor de 
aanvang van de training te ontsmetten. 

• We ontsmetten al het gebruikte materiaal.  Materiaal zal voorzien worden en dient steeds door de 
trainers onder controle gebruikt te worden.  Ontsmettingsmiddel te vinden in materiaalkot of bij de 
zaalwachter. 

• We ontsmetten regelmatig alle deurklinken. 

• Het sanitair wordt op regelmatige basis schoongemaakt. (sportdienst) 

• We volgen de protocollen van Basketbal Vlaanderen, de overheid en Stad Blankenberge nauwgezet op. 

• We kijken nauwlettend toe op de naleving van de veiligheidsmaatregelen. 

• Richtlijnen kunnen op elk moment wijzigen naar aanleiding van wijzigen opgelegd door de regering, 
lokaal bestuur, Basket Vlaanderen of Basket Blankenberge 

Een volgende fase is de opstart van de wedstrijden en gebruik van de cafetaria, alsook de opstart van 
onze shottraining en basketschool.  Deze zal later gecommuniceerd worden. 

Hopend u hierbij voldoende ingelicht te hebben. 

 

Mocht u nog met vragen of opmerkingen zitten, dan kan u altijd contact opnemen met Nick Pauwels      
(0468/144.391) of met Nicolas Vermoortele (0478/522.867) 

 

Laten we het samen veilig houden en veel basketplezier, 

Namens het bestuur van Basket Blankenberge 



 


