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Dankzij onze vrijwilligers hebben we nieuwe mogelijkheden gevonden om buiten te trainen. Desondanks 
moeten we erg op onze hoede zijn, dat we niet met de eindstreep in zicht, toch nog tegen ziektegevallen 
aan lopen. Laten we alsjeblieft proberen samen corona buiten de club te houden!  
 
Om dat te kunnen doen, delen we graag nog ter herinnering een aantal tips en afspraken. Dat deden we 
aan het begin van het seizoen ook al eens. Maar nu we buiten trainen hebben we de coronaspelregels iets 
aangepast. We hopen opnieuw dat we op ieders medewerking kunnen rekenen. 
 
 
 
 
 
Wat doet de vereniging 

 Het bestuur informeert de trainers, coaches, leden en ouders.  
 Gebruik je gezond verstand en volg de overheidsmaatregelen en hygiëneadviezen op.  
 Trainers en/of coaches vragen we om te administreren voor de training en partijtjes wie er 

aanwezig zijn, dit i.v.m. eventueel bron- en contactonderzoek.  
 Aan het begin van trainingen en partijtjes stelt de trainer/coach enkele gezondheidsvragen aan het 

team:  
o Heb je klachten  ga dan naar huis en laat je testen.  
o Heeft iemand in je huishouden klachten  ga naar huis en laat je testen. 
o Ontwikkel je klachten tijdens het sporten, meld dit dan en ga naar huis. In dat geval wordt 

dringend geadviseerd dat het aanwezige team en begeleiding zich laat testen. 
 Instructies rondom de training / partijtjes: 

o Was voor vertrek naar de velden je handen 
o Zorg voor een minimaal aantal begeleiders (trainers, coaches en begeleidende ouders).  
o Bij <12 jaar hoeft er geen afstand tussen trainer / coach en spelers te worden gehouden.  
o Bij >12 jaar tot <17 jaar mogen onderling binnen 1,5 meter komen maar moeten wel 

afstand van hun trainer / coach houden.  
o Sporten mag voor iedereen t/m 26 jaar in groepen worden gedaan. 
o Basketballers van 27 jaar en ouder mogen buiten alleen in tweetallen sporten, mits er 

anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden kan worden. Meerdere tweetallen mogen 
op hetzelfde complex tegelijkertijd trainen, mits er voldoende afstand kan worden 
bewaard en de tweetallen niet worden gemengd. 

o We stellen een elleboogje of voetveeg voor in plaats van een high five.  
o Na het trainen of een partijtje niet blijven hangen op het veld en zeker niet binnen 1,5 

meter, maar direct naar de huis gaan. 
 
Toch ziek?! 
Indien iemand een aanvraag doet voor een coronatest, is de persoon in kwestie verplicht om dit tevens te 
melden bij het bestuur van De Dunckers (bestuur@dedunckers.nl) onder vermelding van je 
telefoonnummer. Het bestuur zal dan in overleg met de GGD gepaste maatregelen voorbereiden. 
 
We rekenen vanzelfsprekend op ieders medewerking, waarvoor onze hartelijke dank! Samen houden we 
het veilig en zorgen we voor elkaar – en dat we kunnen blijven basketballen! 
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