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Aanvullende maatregelen m.b.t. 

COVID-19. 
Beste leden van BC Bladel, 

Afgelopen seizoen hebben we een zeer onwerkelijke afsluiting gehad van seizoen 2019-2020. Covid-19 heeft veel 

van de geplande activiteiten doen annuleren en ook de trainingen en wedstrijden konden geen normale doorgang 

vinden. We hadden allemaal gehoopt dat we het nieuwe seizoen ‘normaal’ zouden kunnen starten. Helaas is Covid-

19 nog niet klaar met ons en zullen we nog de nodige regels in acht moeten nemen. Onderstaande regels en 

richtlijnen zijn opgesteld vanuit het RIVM, de Nederlandse overheid en de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Als BC 

Bladel hebben we getracht de regels zo toe te passen dat het veilig is, maar tevens praktisch uitvoerbaar.  

Jeugd tm U18 
• Bij COVID-19 klachten, vermoedens of een positieve test van jezelf of in het gezin, blijf je THUIS!  

• Leden zorgen te allen tijde dat zij 1,5 meter afstand bewaren tot hun trainer.  

• Leden zijn maximaal 5 minuten voor de training omgekleed aanwezig en hebben hun basketbalschoenen los 

bij.  

• Schoenen worden in de gang van de sporthal gewisseld, vervolgens kan worden gestart met de training. 

• Na afloop van de training kan er worden gedoucht (zorg dan dat je douchespullen en schone kleren bij hebt.) 

o Er kunnen maar 3 douches worden gebruikt. De rest is afgeplakt. 

o Als er wordt gedoucht, dan moeten na afloop de kraan, wasbak, klinken en het toilet worden 

schoongemaakt. Hiervoor is papier en desinfecterende zeep aanwezig. De trainer van het 

betreffende team wijst hier iemand voor aan of voert dit zelf uit. Dit wordt gedaan als de laatste 

persoon het kleedlokaal verlaat. 

U20 & Senioren 
• Bij COVID-19 klachten, vermoedens of een positieve test van jezelf of in het gezin, blijf je THUIS!  

• Leden zorgen te allen tijde dat zij 1,5 meter afstand bewaren tot hun trainer.  

• Leden zijn maximaal 5 minuten voor de training omgekleed aanwezig en hebben hun basketbalschoenen los 

bij.  

• Schoenen worden in de gang van de sporthal gewisseld, vervolgens kan worden gestart met de training.  

• Na afloop van de training kan er worden gedoucht (zorg dan dat je douchespullen en schone kleren bij hebt.) 

o Senioren mogen maximaal in shifts van 6 personen in het kleedlokaal. Nadat de 6 leden het 

kleedlokaal hebben verlaten, dan pas mag de volgende shift binnen.  

o Er kunnen maar 3 douches worden gebruikt. De rest is afgeplakt. 

o Als er wordt gedoucht, dan moeten na afloop de kraan, wasbak, klinken en het toilet worden 

schoongemaakt. Hiervoor is papier en desinfecterende zeep aanwezig. De trainer van het 

betreffende team wijst hier iemand voor aan of voert dit zelf uit. Dit wordt gedaan als de laatste 

persoon het kleedlokaal verlaat. 

Met sportieve groet,  

Tom van Kuijk  

Voorzitter BC Bladel. 


