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Basketbal trainingen ten 
tijde van de Coronacrisis. 
 

Beste leden, 

Op 21 april jongstleden hebben wij het heugelijk nieuws ontvangen dat er door jeugd weer gesport 

mag worden. Echter zitten wij hier wel aan bepaalde regels gebonden, zoals de 1,5m regel en het 

niet binnen sporten.  

Het goede nieuws heeft ons als bestuur wel direct geactiveerd om te gaan nadenken over de 

mogelijkheden om ook bij BC Bladel de trainingen te hervatten, daar waar mogelijk uiteraard.  

Wij zijn tot de volgende oplossingen gekomen en kunnen dit alleen uitvoeren wanneer iedereen zich 

aan de richtlijnen houdt. 

Er wordt getraind in verschillende leeftijdsgroepen: 

De groep tot en met 12 jaar 

De groep 13/14/15 jaar 

De groep 16/17/18 jaar 

Dit betekent dat het niet naar het team waarin gespeeld wordt is gekeken maar echt naar de leeftijd 

van de spelers. Het is namelijk dat bijvoorbeeld een speler van 16 bij U20 kan spelen, die mag dan 

nog steeds aansluiten bij de trainingen aangezien die jonger is dan 19 jaar.  

Waar wordt er getraind? 

De locatie waar getraind zal worden is op het basketbalveld bij de Mariasschool in Bladel. Dat is op 

het Hofplein bij de Hofdreef. Indien mogelijk neem een eigen basketbal mee! 

Hoe wordt er getraind? 

Voor de leeftijd tot en met 12 jaar is er vrijwel geen restrictie tot trainen. Dit betekent dat het veelal 

oefeningen zullen zijn waar iedereen gezellig samen kunnen spelen. Het zal dan veel lijken op de 

trainingen in de sportzaal. Uiteraard moet er gelet worden op de veiligheid met de ondergrond.  

Voor de hogere leeftijdsgroepen zal er een alternatief programma worden aangeboden. Dit zal veel 

gericht zijn op persoonlijke fundamentals. Alles wordt gedaan in parcours vorm en alle oefeningen 

worden uitgezet met voldoende afstand tussen elkaar.  

Wie zijn er aanwezig bij de trainingen? 

In principe is iedereen in de leeftijdsgroepen welkom, ongeacht of ze bij de club zitten of niet. Dit is 

namelijk ook een vraag vanuit de regering, verder is het een mooie mogelijkheid om wat 

naamsbekendheid op te doen. 

De aangewezen trainers per leeftijdsgroep zijn aanwezig en er is altijd iemand van het bestuur 

aanwezig.  
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Rol en aanwezigheid van ouders. 

In principe is het zaak dat de ouders de basketballers afzetten bij het 

basketbalveld en ze later ophalen. Dit in verband met de 

overdraagbaarheid van COVID-19 onder volwassenen. Ook de regering 

heeft aangegeven dat hier de voorkeur naar uit gaat. Echter is het in 

sommige situaties niet mogelijk, in verband met reistijd of andere zaken. Dan vragen wij de ouders 

om in de auto te wachten of buiten het hek toe te kijken en zich dan aan alle regels van het RIVM te 

houden. Echter indien mogelijk, zien wij graag dat er zo min mogelijk ouders kijken.  

 

Welke tijden: 

De leeftijd tot 12 jaar, op dinsdag en op vrijdag van 18.30 tot 19.30.  

De leeftijden 13/14/15 op dinsdag van 19.45 tot 20.45 het kan eventueel een beetje uitlopen.  

De leeftijden 16/17/18 op vrijdag van 19.45 tot 20.45 het kan eventueel een beetje uitlopen.  

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze maximaal 5 minuten vooraf aanwezig zijn, niet eerder! 

Tevens moeten de deelnemers direct na de training het veld weer verlaten.  

Materiaal: 

De club heeft weinig buiten basketballen, vandaar dat wij jullie willen vragen om de eigen 

basketballen mee te nemen.  Zou je eventueel een bal willen kopen, via sponsorclicks kan je naar 

verschillende webshops waar je basketballen kunt kopen. 

Trainers van BC Bladel zullen desinfectans bij zich hebben mocht dit nodig zijn voor het desinfecteren 

van klein materiaal zoals pylonen en of dopjes.   

 

Het belangrijkste is dat wij dit alleen kunnen faciliteren op het moment dat iedereen zich aan de 

regels houdt. Als BC Bladel doen wij ons best om alles zo goed mogelijk neer te zetten, echter staan 

wij altijd open voor suggesties en ideeën.  

Hopelijk hebben we jullie voldoende geïnformeerd, voor vragen kan je altijd contact opnemen met 

het bestuur. De gegevens vind je op de website.  

 

Met sportieve groet, 

 

Thieu Wevers namens het bestuur Basketbalclub Bladel 

 


