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Jaargang 38, nummer 1       27 augustus 2022    
 
Woordje van de Voorzitter: 
 
BC Bumpers, een club met 52 jaar historie. 
 
Na een droevig voorjaar waar we afscheid hebben moeten nemen van onze voorzitter Akkie Kersten, 
stond de tijd een beetje stil. Na een paar weken zijn de zaken echter weer opgepakt en is er in de 
aanloop naar de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen veel gebeurt. In de ALV gehouden in  juni, 
zijn een nieuw bestuur en voor verschillende commissies leden gekozen. Tot nieuwe voorzitter is 
benoemd Nephtalie van Dal. Met deze nieuwe mensen gaan we met veel ‘swung’ het nieuwe seizoen in. 
Afgelopen seizoen zagen we veel groei bij de jeugd, we hopen dat zich dat dit seizoen doorzet. Eea 
heeft geresulteerd dat we met 2 extra teams aan de competitie gaan deelnemen. 
 
Een vaste doelstelling was om als club altijd samen te kunnen trainen. De afgelopen vier jaar heeft dit 
concept uitstekend gewerkt. We hebben echter de maximale trainingscapaciteit bereikt in de 
stadssporthal, dit betekent dat we dit seizoen voor twee teams moeten uitwijken naar een andere locatie 
en afwijkende weekdagen. Zie het overzicht op de voorlaatste pagina. 
 
Cornona ligt nog niet achter ons. We moeten rekening houden met een nieuwe golf in het najaar en 
helaas wederom, met eventueel het aanpassen van de trainingen en het stopleggen van de competitie. 
Het bestaande plan van aanpak is nogmaals in dit clubblad gepubliceerd en zal in aangepaste vorm 
dienst doen op het moment dat het nodig is. Neem deze sectie goed door want hier staat omschreven 
hoe te handelen tijdens trainingen, thuis en uitwedstrijden. 
 
Op de ALV is besloten dat er na tien jaar weer een verhoging van de contributie gaat plaatsvinden. In 
het overzicht op pagina 28 vinden jullie de nieuwe bedragen. Nieuw is dat er vanaf dit seizoen ook in 
vier termijnen kan worden betaald.  
 
In Limburg is een nieuwe samenwerking opgestart tussen de Zuid Limburgse verenigingen. Doel is het 
opkrikken van het niveau van de jeugd in hun eigen omgeving. Dit heeft geleid tot de vorming van een 
nieuw talententeam voor U14 en U16 wat onder de naam BENG aan de competitie gaat deelnemen. 
Namens Bumpers zijn twee leden geselecteerd voor het U16 team. Zij trainen en spelen bij hun eigen 
team bij Bumpers alsook bij BENG. 
 
Een woord van dank 
We kunnen het niet genoeg onder de aandacht brengen maar nu al wil ik de vrijwilligers (ouders) die de 
club ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken bedanken voor hun tomeloze inzet. Zonder deze 
krachten is een club met zijn beperkte financiële middelen niet te draaien. Mocht u denken, dat is ook 
iets voor mij, meld u zich dan aan bij een van de bestuurleden. Uw inzet en kwaliteit zal zeer op prijs 
worden gesteld. 
 
Laten we het basketbal seizoen 2022/2023 positief beginnen en als een ballende familie een puik 
resultaat neerzetten. 
 
De voorzitter. 
 
Wat staat er zoal in dit BEWAARNUMMER: je competitieschema, scheids- en jureringschema, 
wedstrijdwijzingen, jurerings- en scheidscursus aankondigingen, COVID-19 protocol, kortom alles wat jij 
dient te weten om beslagen het seizoen te starten. 

Goed, rest mij alleen nog maar jullie een succesvol, gezellig, blessurevrij, spannend, mooi, gelukkig, 
fantastisch, overweldigend, klasse, buitengewoon, anders dan andere jaren, prima, perfect seizoen toe 
te wensen. 

 

De editor in chief 
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Overzicht Competitie Sporthal adressen voor de tot nu toe bekende competitie 
tegenstanders 

 
Onderstaand is slechts een greep uit alle hallen. Een uitgebreide publicatie is terug te vinden op de 
website van de NBB https://www.basketball.nl/competitie/uitslagen-programma-en-
stand/verenigingen of op je Sportlink-app. 
 
 
 
Vereniging Plaats Sporthal, adres Postcode 
Achilles '71 NUENEN De Hongerman Hoge Brake 3 
Aeternitas STRAMPROY De Grenslibel Oude Trambaan 3 
Akros BOXMEER 't Hoogkoor Koorstraat 
Almonte EINDHOVEN Achtse Barrier Savoiepad 14 
Attacus VEGHEL Zwijsen Sportpark 15 
BAL WEERT Boshoven Vrakkerveld 2 
Barons BREDA De Doelen De Doelen 7 
Blauw Wit ROOSENDAAL In de Roos Commandobaan 8 
Dunatos MEERSSEN Marsana Molenveldweg 4 

EBBC 
S-
HERTOGENBOSCH Sporthal Zuid Platostraat 2 

EBCG GELDROP De Coevering Winkelcentrum 32 
Fanatics ROERMOND Jo Gerrishal Achilleslaan 2 
Heeze HEEZE De Pompenmaker De pompenmaker 4 
High Five TILBURG De Drieburcht Wagnerplein 2 
JRC BOXTEL De Braken De Braken 1 
Jumpers VENRAY De Wetteling Zuidsingel 2 
Jumping 
Giants NEDERWEERT 

sporthal 
Nederweert De Bengele 8 

Kimbria MAASTRICHT Geusselt Olympiaweg 81 
Langstraat 
Shooters WAALWIJK De Slagen De Gaard 2 
Lieshout LIESHOUT De Klumper Papenhoef 2 
OBC OSS De Ruivert Titus Brandsmalaan 1 
Rooi SINT-OEDENRODE De Kienehoef Frederikstraat 41 
Springfield '75 BUCHTEN-BORN Het Anker Ankersweg 52 

Tantalus EINDHOVEN TH Sportcentrum 
Onze Lieve 
Vrouwestraat 2 

Titans KERKRADE Vie WIjngracht 61 
Tracks HEERLEN De Varenbeuk Heicarisborgweg 19 

Trajanum NIJMEGEN Gymnasion Hal A Heyendaalseweg 141 

Vido    VELDHOVEN Den Ekkerman Wal 150 

Virtus WERKENDAM De Crosser Raadhuislaan 19 

Yellow Sox BAKEL Sporthal 't Zand Geneneind 2 
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Nieuwe tenues: hoe te bestellen? 
 
Beste leden, ouders en verzorgers, 
 
Sinds een aantal seizoenen dienen de leden het tenue te kopen. Dit betekent dat de leden die 
aansluiten bij teams U16 of hoger tot aanschaf moeten overgaan. Bumpers stelt tenues voor U10, U12 
en U14 teams ter beschikking. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met Bart Janssen. 
Er zijn twee pasavonden bij de start van het seizoen: maandag 5 & donderdag 8 september in de 
stadsporthal  tussen 18 en 1930. Verder woe 7 sept en vrij 9 sept op de trainingen van U16 2 in 
de Valkstraat en in de stadsporthal. 
 
 
De volgende procedure is afgesproken: 

a) Indien tenue op voorraad kan meteen tot levering worden overgegaan, indien niet mogelijk dan 
volgt onderstaande procedure 

b) Bestelling wordt geplaatst. 
c) Bij het plaatsen van de bestelling gaan het bestuur ervanuit dat ieder team afspraken heeft 

gemaakt over de nummering binnen het  team. Als bestuur controleren we dit maar de 
eindverantwordelijkheid blijft voor team en spelers. Spelers die in 2 teams actief zijn zullen dus 
met beide teams rekening moeten houden betreffende de keuze van hun persoonlijk nummer. 

d) Veertien dagen voor aflevering worden de teams door het bestuur op de hoogte gebracht van 
de verwachte leverdatum en de procedure betreffende de verstrekking. 

e) Het volledige bedrag van de bestelling dient dan in het bezit te zijn van Bumpers. 
f) Als de betaling niet tijdig geschiedt, kan niet tot overhandiging van het tenue worden 

overgegaan en kan de speler dus niet deelnemen aan de wedstrijd. 
 
 
Kosten? 
Shirt + Short: €65,00 
 
 
 
 
Bij vragen met betrekking op dit onderwerp kunt u zich altijd melden bij een van de bestuursleden of een 
e-mail richten aan bartjanssen@cs.com 
 
NOTE: 
Het is mogelijk een nummer keuze te kiezen als het nog besteld moet worden. Bij een voorradproduct is 
er slechts keuze uit de beschikbare tenues. Alleen nummers tussen 00 en 99 zijn toegestaan! 
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Scheidsrechterszaken: 
 
Niveau scheidsrechters: 
De NBB onderscheid de volgende niveau’s; BS2, BS3 en BS4. 
Momenteel hebben we een kleine groep mensen over een BS3 licentie hebben echter deze komen vnl 
uit het damesteam. Verder beschikt een gedeelte van de jeugd uit de U16 tm U22 groepen en de 
senioren over een BS2 licentie. Dit moet echter verder worden aangevuld 
 
Het huidige beleid is dat iedereen vanaf de U16 leeftijdscategorie minimaal in staat moet zijn om 
thuiswedstrijden te kunnen fluiten. Dit houdt in dat iedereen minimaal een BS2 licentie dient te bezitten. 
Voor de senioren teams geld dat zij ook ingezet worden voor het fluiten van externe wedstijden op hun 
niveau (afdeling 2e en 3e klasse) 
 
Het spelen op een hoog niveau (landelijk) houdt in dat we ook hoger opgeleide scheidsrechters nodig 
hebben. Hier komt niet iedereen voor in aanmerking, scheidsrechter zijn moet je nl ook leuk vinden. We 
zullen in onze ogen geschikte leden hiervoor benaderen.  
 
In onderstaande matrix is zichtbaar wie wat mag/kan fluiten. 

 
 
 
 
Richtlijnen voor scheidsrechters inzet binnen Bumpers: 
 

- Vanaf U16 wordt mee ingezet om te fluiten bij thuiswedstrijden. 
- Bumpers verplicht zich tot het geven van een verenigingscursus voor deze groep. 
- Voor de teams op Landelijk niveau is er 1 BT3-scheidsrechters per deelnemend team nodig. 
- Aanschrijving van het scheidsrechters schema geschiedt via de e-mail minimaal 2 weken van 

te voren.  
- Indien je verhinderd bent gaarne zelf een vervanger zoeken en doorgeven.  

Contactpersoon is Bart Janssen 
- Er staat geen minimaal maar ook geen maximaal aantal te fluiten beurten vast per persoon, we 

verdelen de last zo eerlijk mogelijk. 
- Bij de indeling proberen we zo goed mogelijk ervaren aan niet ervaren scheidsrechters te 

koppelen. 
- Fluitbeurten zijn meestal gekoppeld aan een thuiswedstrijd van jezelf (ervoor of erachter). 
- Indien je niet op komt dagen zonder geldige afmelding ben je geschorst voor het spelen van de 

eerstvolgende eigen wedstrijd. 
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Jureringszaken: 
Zonder tafel géén wedstrijd! Daarom moet iedereen hierbij helpen. 
Het jureringsschema is dit seizoen bepaald door ons, echter de trainer kijkt mee (ben je aanwezig of 
niet) en zal consequenties verbinden aan het zonder geldige reden wegblijven. 
 
Richtlijnen binnen Bumpers: 
 

- Vanaf de U16 groepen wordt van ieder spelend lid persoonlijk een bijdrage verwacht in het 
jureren. 

- Voor de groepen t/m U14 wordt een bijdrage van de ouders verwacht. Dit is géén verplichting 
echter wel een dringend verzoek. 

- Aanschrijving van het schema geschiedt via de App de week van te voren. 
- De aanschrijving geschiedt persoonlijk maar jouw trainer is ook hiervan op de hoogte, hij 

spreekt je ook hierop aan op de training voorafgaand dat je een taak hebt maar ook erna als je 
niet bent op komen dagen. 

- Igv verhindering dien je zelf voor een vervanger te zorgen. 
 
 
Digitaal Wedstrijd Formulier: 
De wedstrijden worden bijgehouden op de tablets. Op de tablet worden de scores en fouten 
bijgehouden. Daarnaast handteren we nog het electronisch scorebord waar de scores en tijd zichtbaar 
zijn voor spelers en publiek.  
Eea wijst zich eigenlijk vanzelf echter vereist toch enige oefening en beheersing. Een paar mensen 
hebben zich deze vaardigheid goed eigengemaakt en zullen de juryleden op de wedstrijddagen zo goed 
mogelijk ondersteunen.  
 
Samenvattend hebben we tijdens de wedstrijd nog steeds 2 of 3 mensen achter de tafel nodig: 
 Bediening electrnisch scorebord voor bijhouden van de score en tijd 
 Bediening van de tablet om het sheet online in te vullen 

 Voor de senioren 2e klas en alle landelijke divisies de 24 seconden apparatuur 
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Waar wordt dit seizoen extra op gelet door de scheidsrechters? 
 
Onderstaande punten zijn de aandachtspunten waar sinds vorig seizoen extra op wordt gelet: 
 

 Het dragen van een T-shirt onder het shirt is niet meer toegestaan. 
 Een speler die met de bal over de vloer glijdt, begaat geen overtreding. Dit is dus GEEN lopen. 
 Een speler die de bal vanuit zijn verdedigingshelft naar de aanvalshelft dribbelt, wordt geacht in 

de aanvalshelft te zijn, wanneer beide voeten én de bal met de aanvalshelft in aanraking 
zijn (van belang voor de acht seconden). 

 Er vindt geen overtreding plaats, nadat een speler zich op zijn aanvalshelft heeft afgezet en de 
bal van de tegenstander in de lucht weet te onderschepen, om vervolgens op zijn 
verdedigingshelft te landen. 

 Indien een speler van onderen door de basket reikt en daarbij de bal raakt, is dat interference 
en niet enkel een overtreding. Het is onder alle omstandigheden niet toegestaan, van onderen 
door de basket te reiken en daarbij de bal te raken. 

 Een fout van achteren of van opzij tegen een tegenstander begaan, met het oogmerk een fast 
break te verhinderen, waarbij er zich geen tegenstander tussen deze aanvallende speler en de 
basket van de tegenstander bevindt, dient als onsportieve fout te worden aangemerkt. 

 Een speler die buitensporig met zijn armen zwaait, zonder daarbij contact te veroorzaken, kan 
met technische fout worden belast. 

 
 

 
 
 
 De regels bij de competitie U12 en U10 
1. In alle klassen U12 en U10 gemengd en meisjes wordt gespeeld worden met “slangenmodel”. 

a. De speeltijd wordt 8 x 4 minuten. 
b. De pauze van 3 minuten is tussen de 4e en 5e periode. In alle overige overgangen van 

periodes wordt in een time out van maximaal 1 minuut gewisseld volgens het 
“slangenmodel”. 

2. Het “slangenmodel” houdt in dat na elke 4 minuten de 5 volgende spelers, die op het sheet 
staan moeten worden opgesteld. Zie hiervoor het schema hieronder.  

3. Mocht er een speler uitvallen, dan komt de volgende speler op het sheet in het veld. Bij het 
einde van de periode wordt ook die met de andere 4 spelers weer vervangen door de volgende 
5 op het sheet. Mocht de geblesseerde speler weer speelklaar zijn, dan sluit die weer aan in 
het schema op het sheet.  
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Ingaande 1-09-2020 TOPklasse U12 
 

Meisjes/Jongens U12 
Gemengd U10/U8 
 

DAMES/HEREN SENIOREN; U22; U20 
MEISJES/JONGENS U18/U16/U14 

Landelijk 

Speeltijd 
 
 

4 x10 minuten  
zuivere speeltijd 

8 x 4 minuten  
zuivere speeltijd 

4 x 10 minuten 
zuivere speeltijd 

4 x 10 minuten 
zuivere speeltijd 

Speeltijd 
 
 

Tussen 1e en 2e en 3e en 4e 
periode 2 minuten. 
Tussen 2e en 3e periode 10 
minuten. 

Tussen 1e  en 2e  en 3e en;4e periode 
tussen 5e  en 6e en 7e en 8e  periode  
1 minuut. 
Tussen 4e  en 5e  periode 10 min. 

Tussen 1e en 2e en 3e en 4e periode 2  min. 
Tussen 2e en 3e periode 10 minuten. 

Tussen 1e en 2e en 3e en 4e 

periode 2 minuten. 
Tussen 2e en 3e periode 10 
minuten. 

Na score Tijd stil in 
laatste 2 minuten van 
wedstrijd  

Ja Ja Ja ja 

Formulieren 
 

Normale sheets Sheets slangenmodel Normale sheets Normale sheets 

24-secondenregel 
 

Niet Niet Niet Wel 

Wisselen 
 
 

Bij elke belaste time-out; na 
een overtreding. na elk 
fluitsignaal en bij een fout 

In alle periodes niet toegestaan               
Bij elke belaste time-out; Na een overtreding; Na elk fluitsignaal en bij een fout. 

 
Teamfouten Na 4 fouten 2 vrije worpen. Na 4 fouten per kwart 2 vrije worpen Na 4 fouten 2 vrije worpen. Na 4 fouten 2 vrije worpen. 
Bonus vrije worp wel Wel Wel Wel 
Terugspelen eigen helft niet toegestaan Niet toegestaan Niet  toegestaan Niet toegestaan 
3 en 8 secondenregel wel Wel (ruim) Wel Wel 
3-punter wel wel Wel Wel 
Gelijk spel Verlengen. Wel mogelijk Verlengen. Verlengen. 

Materiaal 
 

No 6 Midsize 
 
Baskethoogte 2.60 

No 5 Minibal 
 
Baskethoogte 2,60 

Normale bal  
m.u.v. meisjes U20;U18;U16;U14: midsize bal 
Baskethoogte 3.05 

Normale bal 
m.u.v. dames/meisjes midsize bal 
Baskethoogte 3.05 

Spelen volgens slang 
model 

vrij ja n.v.t. n.v.t. 

Speelwijze 
 
 

Verbod op zone;  
 

Verbod op zone;  
 

Geen verplichte speelwijze  
muv 
U14: verbod op zone. 

Geen verplichte speelwijze 

Belaste time-out 
 
 
 

- 2 time-outs op ieder moment gedurende de 1e helft ( (1e en 2e periode); 3 time-outs op ieder moment gedurende de 2e helft (3e en 4e periode) 
(Voor U8, U10 en U12 meisjes/jongens zijn 2 time-outs op ieder moment gedurende de 1e helft (1e, 2e, 3e en 4e periode); 3 time outs op ieder moment 
gedurende de 2e helft( 5e, 6e, 7e en 8e periode) 
  1 time-out op ieder moment gedurende iedere periode van verlenging.  
- Niet gebruikte time-outs mogen niet worden overgedragen naar volgende helft of verlenging. 
- Deze wordt gegeven als de bal dood is en de klok stil staat. Ook na een geslaagde doelpoging kan de ploeg waartegen gescoord is een time-out 
aanvragen. 

 
Hiermee zijn de belangrijkste verschillen in schema aangebracht. De normale FIBA spelregels voor elke categorie dienen verder uit de spelregels, het wedstrijdreglement en 
de Vademecum-aanvullingen bij wedstrijd- en jeugdcommissie gehanteerd te worden. Aan dit overzicht mogelijk mogen geen bindende uitspraken ontleend worden. 
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Dispensaties (regelgeving): 
 
Zoals bekend mag worden verondersteld, zijn de regels voor dispensatie 1 gewijzigd. Dispensatie 1 betekent het 
verzoek om te mogen spelen in een hogere leeftijdsklasse, dan waartoe men volgens de leeftijd mag spelen. 
 
Hieronder volgt een samenvatting van deze nu geldende regel.  
 
Dispensatie 1: 
 
Dispensatie 1 is vervangen door een verklaring van ‘geen bezwaar’. 
Een speler kan invallen in elke hogere ploeg dan waarvoor hij in de ingevoerde spelersindeling per ploeg is 
opgegeven. Onder een hogere ploeg wordt verstaan een ploeg in een oudere leeftijdsgroep of een op hoger niveau 
spelende ploeg in dezelfde leeftijdsgroep. 
 
Voorbeeld: 
een speler (leeftijd U14) uit U14 2 mag invallen bij U14 1 wanneer dit team op een hoger niveau speelt. En mag 
invallen bij de U16. 
 
Het invallen in een hogere ploeg is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Voor minderjarien dienen de 
ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger bij het invallen in een oudere leeftijdsgroep, behoudens bij het 
invallen in één leeftijdsgroep hoger, voorafgaand een verklaring van ‘geen bezwaar’ op te stellen. Deze verklaring 
moet naar de eigen vereniging. De competitieorganiserende instantie dient altijd de verklaring te kunnen 
opvragen bij de betreffende vereniging.  
 
Voorbeeld: 
Een speler (leeftijd U14) mag dus invallen bij U14 of U16. Echter wanneer deze speler nog hoger 
wil invallen, dient zo’n verklaring aanwezig te zijn bij het clubbestuur. Aan het invallen is geen beperking meer. 
Men mag dus onbeperkt invallen. 
 
Dispensatie 2: 
 
Artikel F.2.2. Het is een speler niet toegestaan in een jongere leeftijdsgroep te spelen dan waartoe hij gezien zijn 
leeftijd behoort. In het belang van de speler kan de competitieorganiserende instantie hiervoor ontheffing verlenen. In 
dat geval krijgt de ploeg waar deze speler voor uitkomt verlies van rechten van het gestelde in artikel E.8. 
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Scheidsrechters en jureringsschema 1/4:      

Wedstrijd Dag Tijd Thuis Uit Jurering 1 Jurering 2 Jurering 3 Scheids 1 Scheids 2 
2084 17-9-2022 13:00 Bumpers M16 2 Kimbria M16 2 DS1 DS1  DS1 DS1 

1373 17-9-2022 13:00 Bumpers X14 2 Kimbria X14 2 ouders Jilke 
Oele 

ouders Djayden 
Ensing 

 DS1 DS1 

2409 24-9-2022 11:00 BC Bumpers 
M18 1 

Fanatics '71 
M18 1 

Ties Drissen Annika Hempe  Kay Kersten Jasper Siebrands 

3621 24-9-2022 11:00 Bumpers VSE 2 Vido VSE 2 Niek Kuijpers Jasper Slangen  Jonathan Siebrans Niek Linnartz 

3340 24-9-2022 13:00 Bumpers MSE 1 Tracks MSE 1 ds2 ds2 ds2 NBB NBB 

2042 24-9-2022 13:00 Bumpers M16 1 OBC M16 1 Herman Douna Finn Geurts  ds2 ds2 

1156 24-9-2022 13:00 Bumpers X12 1 BC Titans X12 1 ouders Rens 
Heusschen 

ouders Quinten 
Hoeberichts 

 Yassine 
Moutarazak 

ds2 

2708 24-9-2022 15:00 Bumpers M22 1 High Five M22 1 Reijer van 
Rheenen 

Vince Hoffman  Arjan Verschuren Niels Douna 

2670 1-10-2022 11:00 Bumpers M22 1 BAL M22 2 Raf Pelen Aimee Visser  Javier Beek Peter Janssen 

1612 1-10-2022 11:00 Bumpers X14 2 Dunatos X14 1 ouders Roger 
Dubelaar 

ouders Dwane 
Curvers 

 Armin Zhirvani Jonathan Montesant  

771 1-10-2022 11:00 Bumpers X10 1 BAL X10 1 ouders Janne 
Seinen 

ouders Chris 
Goossens 

 Jayden Gubbels Tom van der Veen 

2766 1-10-2022 13:00 Bumpers MSE 2 Achilles '71 6 Koen Ruijters Robin Jetten  Dominic Paquin Jim Mouthaan 

1764 1-10-2022 13:00 Bumpers M16 2 Dunatos M16 1 Jesse Houtvast Roger Dubelaar  Rick Zegwaard Sebastiaan Gilessen 

1018 1-10-2022 13:00 Bumpers X12 1 Tracks X12 1 ouders Jur 
Meijers 

ouders Igor 
Mizutani 

 Lewis Boogaard Kevin Bisserdorp 

2790 8-10-2022 11:00 Bumpers MSE 2 BAL MSE 3 Ed Goessens Marvin Strange  Ozan Ronnie Macauley 

1478 8-10-2022 11:00 Bumpers X14 2 
Springfield X14 
1 

ouders Ben 
Beurskens 

ouders Zoey 
Benjer  ds2 ds2 
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Scheidsrechters en jureringsschema 2/4:     

Wedstrijd Dag Tijd Thuis Uit Jurering 1 Jurering 2 Jurering 3 Scheids 1 Scheids 2 

671 8-10-2022 11:00 Bumpers X10 1 BC Kimbria X10 1 
ouders Jason 
Bovens 

ouders Pieke 
Coumans  ds2 ds2 

3357 8-10-2022 13:00 Bumpers MSE 1 Jumpers '76 1 Jibbe Martens Floor Bisschops David Tran NBB NBB 

3628 8-10-2022 13:00 Bumpers VSE 2 Jumping Giants 1 Jilke Oele Sander Baars  
Douwe van 
Gelderen Aron Coomans 

715 22-10-2022 11:00 Bumpers VSE 1 Kimbria VSE 1    NBB NBB 

1871 29-10-2022 11:00 Bumpers M16 1 BC Heeze M16 1 Rico Weyers Guus Pot  ds1 ds1 

2324 29-10-2022 11:00 Bumpers M18 1 Dunatos M18 1 Koen Ruijters Robin Jetten  ds1 ds1 

1198 29-10-2022 11:00 Bumpers X12 1 Jumping Giants 1 
ouders Yuri 
Mizutani 

ouders Renske 
Pelen  Dominic Paquin Niek Linnartz 

1249 29-10-2022 13:00 Bumpers X14 1 OBC X14 2 
ouders Amarisa 
Haumahu 

ouders Lorenzo 
Janssen  Herman Douna Finn Geurts 

2675 29-10-2022 13:00 Bumpers M22 1 Attacus M22 1 
Elias van den 
Berg Sam Mosha  ds1 ds1 

854 29-10-2022 15:00 Bumpers VSE 1 JRC 1 Jordy Smeets Max Koster Koen Ruijters NBB NBB 

2405 5-11-2022 11:00 Bumpers M18 1 Tracks M18 1 
Timo van 
Wersch Javier Beek  Chris Wetzels Jonathan Montesant  

1438 5-11-2022 11:00 Bumpers X14 1 BC Heeze X14 1 
ouders Sien 
Smeets 

ouders Thijs 
Theuerzeit  Tom van der Veen Ruben Hempe 

2829 5-11-2022 13:00 Bumpers MSE 2 Fanatics '71 1 Tom Hermse Hammami Bader  Jonathan Siebrans Arjan Verschuren 

2058 5-11-2022 13:00 Bumpers M16 1 BC Bladel M16 1 
Jordy van 
Wersch Ethan Jans  Koen Ruijters Niek Linnartz 

3374 5-11-2022 15:00 Bumpers MSE 1 Kimbria MSE 2 Jibbe Martens Sander Baars 
Floyd van de 
Mortel NBB NBB 

483 12-11-2022 11:00 Bumpers VSE 1 Almonte VSE 2 Jim Mouthaan Rick Zegwaard 
Sebastiaan 
Gilessen NBB NBB 

2707 12-11-2022 13:00 Bumpers M22 1 High Five M22 1 ds1 ds1  ds1 ds1 

2707 12-11-2022 13:00 
Bumpers M22 1 High Five M22 1 ds1 ds1  ds1 ds1 
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Scheidsrechters en jureringsschema 3/4:     

Wedstrijd Dag Tijd Thuis Uit Jurering 1 Jurering 2 Jurering 3 Scheids 1 Scheids 2 

1911 19-11-2022 11:00 
Bumpers M16 2 BC Titans M16 1 Lewis Boogaard Kevin Bisserdorp  Jesse Houtvast Rico Weyers 

1389 19-11-2022 11:00 
Bumpers X14 2 Titans X14 1 (VR) ouders Evi 

Weyers 
ouders Dylan 
Geelen 

 David Tran Sander Baars 

663 19-11-2022 11:00 
Bumpers X10 1 Achilles '71 2 ouders Len Held ouders Yuchen Li  Guus Pot Robin Jetten 

2681 19-11-2022 13:00 Bumpers M22 1 BAL M22 2 Leonard Niessen Finne Zeilstra   Ozan 

2870 19-11-2022 13:00 
Bumpers MSE 2 Springfield 1 Suus Bisschops Raf Pelen  Marvin Strange Ed Goessens 

3393 19-11-2022 15:00 
Bumpers MSE 1 Jumping Giants  D. van Gelderen Aron Coomans Javier Beek NBB NBB 

867 3-12-2022 11:00 
Bumpers X12 1 BC Kimbria X12 1 ouders Armin 

Shirvani 
ouders Jent 
Lenzen 

 Herman Douna Finn Geurts 

1490 3-12-2022 11:00 
Bumpers X14 1 MIGLIORE X14 1 ouders Tommy 

van der Wal 
ouders All.  
Rinavoo 

 Yassine 
Moutarazak 

Elias van den Berg 

2021 3-12-2022 13:00 
Bumpers M16 1 Venlo M16 1 ds1 ds1  ds1 ds1 

2339 3-12-2022 13:00 
Bumpers M18 1 Kimbria M18 1 ds1 ds1  ds1 ds1 

738 3-12-2022 15:00 
Bumpers VSE 1 Vido VSE 1 Sam Mosha Jordy Smeets Tom Hermse NBB NBB 

1563 10-12-2022 11:00 
Bumpers X14 2 Tracks X14 2 ouders Floor 

Bisschops 
ouders Ravi 
Smolenaars 

 ds1 ds1 

1767 10-12-2022 11:00 
Bumpers M16 2 BAL M16 2 Bart Janssen  TBD  ds1 ds1 

666 10-12-2022 11:00 Bumpers X10 1 Almonte X10 1  ouders Quin 
Vaessen  

ouders Faisel  
Ugar Durmaz 

 Marit 
Timmermans  

ds1 

1369 17-12-2022 11:00 
Bumpers X14 1 BC Kimbria X14 1 ouders Thijs 

Bruns 
ouders Dylan 
Holmes 

 Dominic Paquin Niek Linnartz 

2242 17-12-2022 11:00 
Bumpers M18 1 BC Titans M18 1 Giuliano 

Colabella 
Nordine 
Smeijsters 

 Jim Mouthaan Rick Zegwaard 

1006 17-12-2022 11:00 
Bumpers X12 1 Dunatos X12 1 ouders Cas Held ouders Fleur 

Hoofs 
 Sebastiaan 

Gilessen 
Lewis Boogaard 
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Scheidsrechters en jureringsschema 4/4:       

Wedstrijd Dag Tijd Thuis Uit Jurering 1 Jurering 2 Jurering 3 Scheids 1 Scheids 2 

2721 17-12-2022 13:00 
Bumpers M22 1 Attacus M22 1 R.Macauley Hammami Bader  Kay Kersten Jasper Siebrands 

1771 17-12-2022 13:00 
BC Bumpers 
M16 1 

Vlijmscherp SVH 
M16 1 

Jordy van 
Wersch Koen Ruijters  Ronnie Macauley Ethan Jans 

3422 17-12-2022 15:00 
BC Bumpers 
MSE 1 E.B.C.G. MSE 1 Ties Drissen Kevin Bisserdorp Jesse Houtvast NBB NBB 
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Bumpers heeft een aantal verantwoordelijkheden voor de trainer/coaches geformuleerd mbt 
onderstaande onderwerpen welke wij de leden en ouders vragen goed ter kennisgeving aan 
te nemen: 
 
 
1. Materiaal 

Per training/wedstrijd zijn er slechts 5 ballen toegestaan te gebruiken. 
De wedstrijdballen zijn alleen bestemd voor de wedstrijden en niet voor de training. 
De ballen dienen door de trainer/coach zelf uit de kist/kast te worden gepakt. 
De ballen dienen na afloop van de training/ wedstrijd weer terug in de bergplaats te worden gelegd door de 
trainer/coach. 
Voor de training zijn er hesjes beschikbaar, ook deze dienen zelf uit de kast te worden gehaald en te worden 
opgeborgen. 
De spelers mogen zelf geen ballen uit de kasten/kisten pakken. Zo weet je nl wat eruit gaat en wat erna afloop weer 
in moet. 
De trainers zorgen dat na afloop van de trainingen de kasten met ballen worden afgesloten. 
 

2. Vervoersschema 
Begin september zal er een vervoersschema worden opgesteld en worden gepubliceerd in het clubblad ’t Stumpertje. 
De trainer/coach wordt verzocht in September al te inventariseren bij de ouders wat de beperkingen zijn, deze kunnen 
dan alsnog worden verwerkt in het schema na uitgave van ‘t Stumpertje.  
 

3. Wekelijks wordt er een reminder uitgestuurd met de informatie voor het komende weekend. 
 

4. Aanspreekpunt ouders  
Igv problemen mbt vervoer lossen de ouders dit in 1e instantie zelf op (ruilen). 
Verder neem je kennis van problemen/opmerkingen gemaakt door ouders en geeft deze door aan het bestuur daar 
waar dit nodig is. 
 
In onderstaande gevallen: 
- Onregelmatigheden op de training 
- Niet opkomen dagen ouders volgens vervoersschema 
- Wangedrag spelers tijdens de wedstrijd 
- D-fouten 
- evt. andere ernstige zaken 
dient de trainer/coach dit onmiddellijk te melden bij het bestuur zodat er direct actie kan worden genomen richting de 
betreffende personen/ouders. 

 
5. Beheer shirts/broeken 

Voor de teams die geen outfit krijgen is het volgende van toepassing (U10/U12/U14): 
 

Per team wordt er een complete outfit  ter beschikking gesteld, deze dient na afloop van het seizoen ook weer 
compleet te worden ingeleverd. Tenues worden door de teamcoach compleet ingeleverd bij de materiaalbeheerder, 
bij NIEMAND anders !! 
Er wordt een wasschema opgesteld waarin staat vermeld wie welke week de tenues dient mee te nemen en te 
wassen. 
De trainer/coach ziet erop toe dat de shirts elke week compleet met de goede persoon meegaan. 
Teveel komt het voor dat de shirts na afloop van de wedstrijd nog slingeren in het kleedlokaal en dat de spelers al 
vertrokken zijn, dit mag niet gebeuren. 
 
Eigen outfit: 
Indien men een eigen outfit krijgt geldt dat men deze zelf meeneemt naar wedstrijden en zelf besluit over wanneer 
een nieuw outfit aangeschaft moet worden. Bumpers zorgt ervoor dat deze tenues in nabestelling voldoende 
leverbaar zijn en fungeert als contactpersoon richting leverancier. 
Ten allen tijde dient de speler ervoor te zorgen dat het eigen outfit in een acceptabele staat verkeert. 
In geval van diefstal en verlies draagt Bumpers geen verantwoordelijkheid en moet de speler zelf het initiatief nemen 
voor vervanging. 

 
 

Bovenstaande klinkt als een hele hoop verantwoordelijkheid echter, het valt best mee als je van begin af aan duidelijk 
maakt richting spelers (en ouders) wat de spelregels zijn. 
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Contributies: 

 
 
Nieuw is dat er kan worden gekozen in betaling per 2 of 4 termijnen. Verder is besloten dat het bedrag jaarlijks wordt 
geindexeerd. In september zal de eerste termijn ingehouden worden via de automatische incasso van uw rekening. 
 
De contributies zijn als volgt vastgesteld: 
  
Senioren (landelijk):  € 410,- In 2 termijnen:  € 264 in september en € 151 in januari 
 
Senioren en jeugd vanaf U16: € 286,- In 2 termijnen:  € 165 in september en € 121 in januari 
 
Jeugd t/m U14 + U12:  € 249,- In 2 termijnen:  € 135 in september en € 114 in januari 
 
Jeugd t/m U10:   € 221,- In 2 termijnen:  € 128 in september en €  93 in januari 
 
Recreanten:   € 221,- In 2 termijnen:  € 128 in september en € 93 in januari 
 
  
  
Senioren (landelijk):  € 410,- In 4 termijnen:  € 264 in september, dan €51/€50/€50 per Q 
 
Senioren en jeugd vanaf U16: € 286,- In 4 termijnen:  € 165 in september, dan €41/€40/€40 per Q 
 
Jeugd t/m U14 + U12:  € 249,- In 4 termijnen:  € 135 in september, dan €38/€38/€38 per Q 
 
Jeugd t/m U10:   € 221,- In 4 termijnen:  € 128 in september, dan €31/€31/€31 per Q 
 
Recreanten:   € 221,- In 4 termijnen:  € 128 in september, dan €31/€31/€31 per Q 
 
 
 
 

Ten aanzien van de contributies gelden de volgende bepalingen: 
 

- Wanneer men tijdens het seizoen lid wordt, wordt de totaalcontributie bepaald a.d.h.v. de contributietabel. Deze 
tabel houdt rekening met leeftijd en maand van aanmelding. 

- M.b.t. de contributies kan men contact opnemen met de penningmeester Guillaume Smeets 
- Jaarlijkse verhogingen van de contributie worden vastgesteld door bestuur en verantwoord op de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering. Elk jaar wordt de contributie geindexeerd. 
- Afmelden kan alleen schriftelijk of via de e-mail. Afmelding is alleen mogelijk per half seizoen. In de contributietabel 

staat per maand aangegeven wat de verschuldigde contributie op moment van afmelding is. 
 

Om het betalingsverkeer van de contributies te vergemakkelijken heeft het bestuur enige jaren geleden besloten om de 
betalingen van contributie via automatisch incasso te laten verlopen. Vele verenigingen zijn in de afgelopen jaren 
overgegaan op automatisch incasso. Het bestuursbesluit is een besluit voor de gehele vereniging en het retourneren van 
de machtigingsbrief is verplicht om te kunnen basketballen bij B.C. Bumpers. 

 
Plan van Aanpak Covid-19 

 
Deze is onderstaand toegevoegd. 

Dit is een voorlopig plan welk wordt gehanteerd in geval vanwege het Cornona Virus er wederom een PAUZE met spelen 
en TRAININGEN moet worden ingelast. Het zal worden aangepast naar de toestand die op dat moment van toepassing is. 
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Sittard, september, 2022 
 
Aan: leden en ouders spelers BC Bumpers 
Van: het bestuur 
 
Betreft: Plan van aanpak ingebruikname binnensportaccommodaties Seizoen 2022- 2023 BC Bumpers 
(onderstaande wordt geactualiseerd op moment dat het actief wordt) 
 

Inleiding: 
Per 1 juli 2020 zijn versoepelde maatregelen gecommuniceerd door de overheid betreffende het beoefenen van de sport. 
E.e.a. houdt in dat sportverenigingen is toegestaan sportactiviteiten te organiseren in sportaccommodaties. 
Sportverenigingen dienen hierbij rekening te houden met de generieke maatregelen die zijn vastgesteld door de overheid. 
Daarnaast vraagt de overheid van de individuele gemeenten een eigen beleid t.a.v. het gebruik van de 
sportaccommodaties.  
De gemeente Sittard-Geleen staat toe dat er gebruik gemaakt wordt van de accommodaties per 28 juli 2020 maar eist van 
iedere gebruiker (lees vereniging) een protocol hoe BC Bumpers conform de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid 
gebruik wil maken van een accommodatie en hoe de vereniging voor, tijdens en na het sporten hiermee omgaat en op 
toeziet. Dit document omschrijft deze regels en procedures die binnen Bumpers zijn opgesteld en gecommuniceerd om 
verantwoord gebruik te kunnen maken van de accommodaties. De inhoud van dit document kan ten allen tijde worden 
aangepast als blijkt dat voortschrijdend inzicht tot een gewenste aanpassing moet leiden. 
Een aantal basis maatregelen zijn nog steeds van kracht: 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 
 Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (buiten het speelveld) 
 Was vaak uw handen;  werk zoveel mogelijk thuis 
 Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits. 
 Houd je aan de looproutes die zijn aangegeven in de hal 

Note:  
De 1,5 afstand meter geld niet voor deelnemers aan trainingen en wedstrijden, wel voor toeschouwers en in de kantine.  
 

Context: 
Bumpers huurt de stadssporthal voor trainingen en wedstrijden. Trainingsdagen zijn de maandag en donderdag, de 
thuiswedstrijden worden op zaterdagen gespeeld. Daarnaast beheerd Bumpers samen met OCI-LIONS en Sittardia de 
kantine. In de kantine is een aparte procedure van toepassing. 
Het seizoen start op maandag 30 augustus 2021 en vooralsnog is het einde voorzien eind mei 2022. 
 

Hoofdstuk 1 Trainingen 
Voor het gebruik van de hal zijn leidende richtlijnen geformuleerd door de sportstichting. We zullen de meest relevante 
behandelen en aangeven hoe Bumpers hiermee omgaat. Aansluitend geven we een samenvatting hoe e.e.a. wordt 
samengevat naar de leden. 
In geval van trainingen is de impact beperkt tot het gebruik van de zaal door eigen leden. Getraind wordt op de maandag 
en donderdag. Daar er geen taken zijn kan het protocol zich tot de onderstaande punten beperken. Van de leden wordt 
verwacht dat zij alleen tijdens de eigen trainingstijd op het speelveld aanwezig zijn. Als men wil blijven kijken dient dit te 
gebeuren met inachtname van de 1,5 meter afstand regel en vanaf de tribune. 
Bij trainingen maakt Bumpers gebruik van de drie speelvelden. Maximaal zijn er dan 3*12 plus trainers  40 mensen tegelijk 
in de zaal aanwezig. Het aantal van 100 aanwezigen wordt niet gehaald. Dit houd in dat er géén protocol hoeft te worden 
opgesteld om de door de gemeente vereiste plaats-placering te beschrijven. 
De trainingen vinden plaats in tijdsblokken (17-18.30/18.30-20/20-21.30). Bij elk tijdsblok zal er iemand zijn die als 
CORONA coördinator optreedt. Deze personen zijn de aanwezige trainers. 
 

Beschrijving organisatie trainingen 
De trainingsdagen en tijden liggen vast voor een geheel seizoen. Iedereen weet dus wanneer hij of zij aanwezig moet zijn. 
Tijdens trainingen worden de U10 en U12 spelers veelal tot binnen begeleid door een ouder. Soms wordt er zelfs mee 
geholpen bij het omkleden. Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk in training kledij te komen naar de hal om lopend 
verkeer zoveel mogelijk te beperken wat meestal plaatsvind buiten het gezichtsveld van de trainers en coördinator. 
De volgende activiteiten/en protocollen zijn van toepassing tijdens trainingen. Deze zullen hieronder apart worden 
toegelicht hoe hiermee om te gaan.  
 

 Registratie plicht aanwezigen & Intakegesprek aanwezige 
 Gebruik kleedruimte vooraf 
 Douchen  
 In en uitgang hal 
 Gebruik materialen 
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 Einde training 
 Uitgang 
 Overgang naar volgende training 
 

Ad 1. Registratieplicht  
Alle Bumpers leden zijn verplicht voorafgaand aan de training in de betreffende groeps-app aan te geven dat zij aanwezig 
zullen zijn (trainers, spelers en ouders). Met deze aanmelding beantwoorden zij tegelijk drie ‘intake vragen’. De eerste 
twee vragen zijn met NEEN te beantwoorden, de 3e met JA.  

a. Heeft u momenteel last van verkoudheids- of griep verschijnselen? 
b. Ben u of is iemand van uw huishouden in een als ROOD/ORANJE land/zone geweest of bent u zelf 

gediagnosticeerd met COVID in de laatste twee weken? 
c. Is uw temperatuur momenteel lager dan 37,5 C? 

Iedereen die niet via de app is aangemeld kan niet deelnemen aan de training cq  wedstrijd. De trainer kijkt de app na 
vooraf aan de training en is bevoegd iemand de toegang tot de training te ontzeggen totdat een aanmelding is geschied. 
Bij het niet opvolgen van dit protocol volgt ontzegging tot de zaal door een bestuurslid of trainer. 
Voor alle teams zijn de trainingsdagen, uren en deelnemers bekend. 
Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies 
van reuk of smaak. 
 

Ad 2. Inloop en gebruik kleedruimte 
We gaan ervanuit dat de kleedkamers open zijn vanaf 30 augustus. Kleedkamer toewijzing zal vooraf worden bepaald 
adhv de hoeveelheid beschikbare kleedkamers. Hierbij houden we rekening met gebruik door dame/heren. Omkleden kan 
aldaar, voor de groepen U10 en U12 is het toegestaan dat 1 ouder per kind het kind begeleid tijdens het omkleden voor- 
en na de training. 
Het maximum aantal mensen dat gebruik mag maken van een kleedlokaal zal op de deur worden aangegeven. 
Er mogen geen spullen in de kleedkamer worden achtergelaten ten tijde van de training. Toiletten zijn beschikbaar tijdens 
de training. 
De deelnemers van een training mogen slechts 10 minuten voor aanvang training aanwezig zijn, soms moeten ze nog 
helpen bij de opbouw (verrijdbare baskets). 
 

Ad 3 Douchen 
Douchen is toegestaan hoewel het wordt aangemoedigd zoveel mogelijk in trainingsoutfit aan te komen en de locatie te 
verlaten. Aangezien we ook rekening moeten houden met mensen die rechtstreeks van werk of school naar de hal komen 
is omkleden en het gebruik van de kleedkamer onvermijdelijk. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter 
afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12. 
 

Ad 4 In- en uitgang hal 
De in- en uitgang van de hal is vooralsnog de voorkant van de hal. De tribunes kunnen vrijelijk gebruikt worden door 
toeschouwers net als de kantine. 
  

Ad 5 Gebruik materialen 
Bumpers maakt gebruik van diverse materialen: 

1. Baskets (uit het plafond) en verrijdbare voor het middenterrein 
2. Pionnen en paaltjes  
3. Ballen 
4. Hesjes 
5. Stoelen 

De materialen kunnen vrijelijk worden gebruikt tijdens de training. Na afloop van iedere training worden de gebruikte 
ballen schoongemaakt. Na afloop van de laatste trainingen dienen alle gebruikte materialen (excl. baskets uit het plafond) 
te worden ontsmet alvorens e.e.a. kan worden opgeborgen. De gebruikte hesjes gaan met iemand mee en worden 
gewassen. 
 

Ad 6 Einde training 
Training einde wordt aangekondigd door de trainer. De gebruikte spullen worden in het hok onder de tribune 
teruggebracht en verzameld door de spelers. De trainer ziet erop toe dat e.e.a. ordentelijk gebeurd. Spelers dienen direct 
erna de speelvloer te verlaten tenzij zij nog een training volgen.  
Na afloop van de laatste training dienen alle gebruikte spullen te worden schoongemaakt. Het ontsmettingsmiddel en de 
doekjes stelt Bumpers ter beschikking. De gebruikte hesjes worden verzameld in de ‘wastas’. Pas na ontsmetting mogen 
de spullen worden opgeborgen. 
 

Ad 7 Overgang tussen trainingen  
Hier hoeft geen verplichte 10 minuten tussen te zitten. De overgang kan dus vloeiend verlopen.  
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Hoofdstuk 2 Wedstrijden 

Voor wedstrijden is de gang van zaken anders dan i.g.v. trainingen. Bezoekers waarvan de namen niet bekend zijn 
worden geacht vooraf op de hoogte te zijn gesteld van de maatregelen die in onze accommodatie van toepassing zijn. 
Daarnaast zijn er scheidsrechters, spelers en ouders die geacht worden jureringstaken uit te oefenen. Tevens wordt er 
gebruik gemaakt van materialen die gedeeld worden nl score- en tijdsapparatuur en fluitjes door de scheidsrechters. 
Dit alles maakt dat er op wedstrijddagen een apart protocol noodzakelijk is wat specifiek richtlijnen geeft hoe te handelen. 
We gaan ervanuit dat er maximaal 3 wedstrijden tegelijk worden gespeeld (max 60 spelers en dat incl jurering, 
scheidsrechters en toeschouwers het aantal van 100 aanwezigen bijna niet gehaald wordt. Dit houd in dat er géén 
protocol vastgesteld om de door de gemeente vereiste plaats-placering te beschrijven. 
 

Beschrijving organisatie wedstrijden 
Wedstrijdschema’s zijn vooraf bekend. We maken onderscheid tussen thuis- en uit wedstrijden. Via vooraf opgestelde 
schema’s worden taken toegewezen aan ouders en spelers (jurering en scheidsrechter) die voordat de competitie start 
worden gecommuniceerd. Wekelijks is er de reminder op maandag voorafgaand aan de wedstrijd die via de whatsapp 
groepen wordt gedeeld. 
Bij senioren wedstijden worden er scheidsrechters van extern aangewezen door de Nederlandse Basketball Bond. Soms 
zijn de namen bekend, vaak echter ook niet daar de aanwijzing op verengingsnaam plaatsvindt. 
De bezoekende vereniging bestaat uit spelers, coaches, ouders die rijden en gewone supporters die hun team komen 
aanmoedigen. Het aantal en de namen zijn vooraf niet te bepalen. Een gedeelte zal plaatsnemen op de tribune een de 
spelers en coaches zullen naar de kleedkamers gaan. Bij binnenkomst is er vaak sprake dat men eerst gebruik wil maken 
van het toilet en de kantine faciliteiten. Vooral voor ver aangereisde teams kan het zijn dat men tot één uur voor aanvang 
aanwezig is.  
Op de wedstrijddag zelf is er nomaliter sprake dat er 2 wedstrijden tegelijk gespeeld worden. Dit gebeurd op de twee 
buitenste velden.  
De wedstrijden vinden plaats in tijdsblokken (11-13/13-15/15-17). Bij elk tijdsblok zal er iemand zijn die als CORONA 
coördinator optreedt. Deze persoon is herkenbaar aan een geel hesje. 
 

Thuiswedstrijden 
Organisatie: 

1. Registratie plicht aanwezigen & Intakegesprek aanwezigen 
2. Gebruik kleedruimte vooraf 
3. Douchen  
4. In en uitgang hal 
5. Gebruik materialen 
6. Regels op het veld 
7. Einde wedstrijd 
8. Overgang naar volgende wedstrijd 

 
Ad 1 Registratieplicht  

Leden en ouders: 
Alle Bumpers leden zijn verplicht voorafgaand aan de wedstrijd in de betreffende groeps-app aan te geven dat zij 
aanwezig zullen zijn (trainers, spelers en ouders). Met deze aanmelding beantwoorden zij tegelijk drie ‘intake vragen’. De 
eerste twee vragen zijn met NEEN te beantwoorden, de 3e met JA.  

a. Heeft u momenteel last van verkoudheids- of griep verschijnselen? 
b. Ben u of is iemand van uw huishouden in een als ROOD/ORANJE land/zone geweest of bent u zelf 

gediagnosticeerd met COVID in de laatste twee weken? 
c. Is uw temperatuur momenteel lager dan 37,5 C? 

Iemand die niet via de app is aangemeld kan niet deelnemen aan de wedstrijd. De trainer kijkt de app na vooraf aan de 
wedstrijd en is bevoegd iemand de toegang tot de wedstrijd te ontzeggen totdat aanmelding is geschied. Bij het niet 
opvolgen van dit protocol is het bestuur gerechtigd de speler of coach de toegang tot de wedstrijd te ontzeggen.  
Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies 
van reuk of smaak. 
 
Scheidsrechters: 
Dit kunnen leden zijn van Bumpers (hiervoor is bovenstaand protocol van toepassing), of mensen van buitenaf. Bij 
binnenkomst zullen alle externe scheidsrechters zich moeten registreren, daarbij worden schriftelijk de drie intakevragen 
gesteld. Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres van de scheidsrechter zijn vereist.  
De registratie van scheidsrechter vind ook plaats via het wedstrijdprogramma Sportlink waar de namen van de 
scheidsrechters moeten worden ingevoerd.  
 
Bezoekers: 
Er vind geen registratie plaats van de bezoekers 
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Er mogen geen spullen in de kleedkamer worden achtergelaten ten tijde van de training. Toiletten zijn beschikbaar tijdens 
de wedstrijden. 
De deelnemers van een wedstrijd mogen slechts 30 minuten voor aanvang wedstrijd gebruik maken van de kleedruimte. 
 

Ad 3 Douchen 
Douchen is toegestaan in de kleedkamers. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot 
kinderen t/m 12. 
 

Ad 4 In- en uitgang hal 
De ingang is de deur bij de kantine.. 
  

Ad 5 Gebruik materialen 
Bumpers maakt gebruik van diverse materialen: 

1. Baskets (uit het plafond) en verrijdbare voor het middenterrein 
2. Banken voor spelers om op te zitten 
3. Tafels en stoelen voor de jurering 
4. Score en tijdregistratieapparatuur 
5. 24 seconden apparatuur 
6. Verlengsnoer 
7. Ballen 
8. Ballenwagen 
9. Fluiten en bakjes jureringsmateriaal 

De materialen kunnen vrijelijk worden gebruikt tijdens de wedstrijd. Na afloop van de laatste wedstrijden dienen alle 
gebruikte materialen (excl. baskets uit het plafond) te worden ontsmet alvorens e.e.a. kan worden opgeborgen. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor de bediening van de tijds en score apparatuur, deze wordt vooraf aan elke wedstrijd 
ontsmet. Plastic handschoenen worden er beschikking gesteld voor degenen die de apparatuur bedienen. 
Note: Alleen de oranje lange tafels zullen worden gebruikt bij de wedstrijden. Igv twee juryleden zitten zij beiden 
gescheiden aan beide uiteinden van de tafel. Igv er drie juryleden nodig zijn moeten er twee oranje lange tafels worden 
gebruikt. Maximaal kunnen er twee mensen aan een tafel plaatsnemen. 
  

Ad 6 Regels op het veld 
Tenzij er regels worden opgesteld door de NBB, die we zullen overnemen zullen we de volgende aanvullende regels 
hanteren voor alle teams: 

 Handen schudden vooraf, tijdens en na de wedstrijd wordt niet toegestaan, de line-up begroeting wordt gedaan 
middels de elleboog. 

 Tijdens de wedstrijd is contact geoorloofd en wordt er gespeeld conform de NBB regels. 
 Jureringsleden (2 of 3) zitten naast elkaar aan de tafel. Hier geld niet de 1,5 m regel maar wel de regels zoals 

hiervoor beschreven. 
 De scheidsrechters geven zoveel mogelijk de signalen door naar de wedstrijdtafel op 1,5 meter afstand. 
 Indien er spelers/juryleden enof scheidsrechters zijn die niet zijn aangemeld middels de Intake, mogen zij niet 

deelnemen aan de wedstrijd. Eerst dient deze administratie verzorgd te zijn. 
 Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan in groepsverband. 
 In geval spelers bewust spugen naar anderen wordt de wedstrijd onmiddellijk stilgelegd door het bestuur en de 

betreffende speler verwijderd uit de zaal. Dit ongeacht of de scheidsrechter het wel of niet heeft gezien. 
 Spelers gedragen zich gepast richting scheidsrechters. Bij wangedrag enof herhaaldelijke negatieve 

opmerkingen kan een speler deelname aan de wedstrijd worden ontzegd door een bestuurslid en kan dit 
eveneens leiden tot een eenzijdig opgelegde schorsing. Dit geldt als aanvulling op de middelen die de 
scheidsrechter tijdens de wedstrijd ter beschikking staan. 

 
Ad 7 Einde wedstrijd 

De scheidsrechter bepaalt het einde van de wedstrijd. De gebruikte spullen worden in het hok onder de tribune 
teruggebracht en verzameld door de spelers, tenzij de materialen nog nodig zijn voor een vervolgwedstrijd. De trainer ziet 
erop toe dat e.e.a. ordentelijk gebeurd. Spelers dienen direct erna de speelvloer te verlaten tenzij zij nog een taak hebben, 
dan mogen ze in de hal blijven. Na afloop mogen ze wel op de tribune plaatsnemen. 
Na afloop van de laatste wedstrijd dienen alle gebruikte spullen te worden schoongemaakt. Het ontsmettingsmiddel en 
de doekjes stelt Bumpers ter beschikking. Pas na ontsmetting mogen de spullen worden opgeborgen.  
Uitgang van de hal is vooralsnog de nooduitgang onder de tribune. De kantine is open, hier kan iedereen gebruik van 
maken. 
Een wedstrijd wordt altijd uitgespeeld. De gemeente heeft bepaald dat er 10 minuten moet zitten tussen de diverse 
gebruikers van verenigingen. De 10 minuten gaat in na afloop van de laatst afgelopen wedstrijd. Spelers en leden van 
andere stadssporthal gebruikers die na Bumpers de hal hebben gehuurd  is niet toegestaan op het veld te komen 
eerdat er 10 minuten zijn verstreken na afloop van de laatste wedstrijd.  
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Ad 8 Overgang tussen wedstrijden  
Hier hoeft geen verplicht 10 minuten tussen te zitten. De overgang kan dus vloeiend verlopen. 
 

Uitwedstrijden 
In geval van uitwedstrijden wordt er via schema’s bepaald wie er dient te rijden (ouder of Bumpers lid). Er wordt uitgegaan 
van gemiddeld 4 personen per auto. Bij vervoer is er helaas geen sprake van dat er 1,5 meter afstand kan worden 
gehouden, daarom wordt aangemoedigd dat zoveel mogelijk personen uit 1 huishouden samenrijden. Voor de passagiers 
geldt dat eenieder verplicht een mondkapje bij zich moet hebben en dat de chauffeur bepaald of deze moet worden 
gedragen. 
Binnen Limburg en regio Eindhoven is afgesproken tussen de verenigingen dat zoveel mogelijk de geschreven protocollen 
worden gedeeld. Het relevante protocol van de te bezoeken vereniging zal  de maandag voorafgaand aan het 
speelweekend worden gecommuniceerd naar de trainer en ouders van het relevante.  
De gecommuniceerde protocollen zijn leidend voor de bezoekers en dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
 

Hoofdstuk 3 Kantine 
 

 De kantine is bereikbaar via de normale ingang aan de voorkant van de sporthal. 
 In de kantine mag men alleen maar zitten. 
 Men dient zich te registreren bij binnenkomst 
 Vanuit de kantine kan men niet rechtstreeks naar de sporthal, dit gaat via de achterkant van de hal 
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Trainingstijden en Locaties 
 
 
Dames Senioren 1 Maandag 19:30 -  21:00 uur Stadssporthal 
 Donderdag 20:00  - 21.30 uur Stadssporthal 
 
Dames Senioren 2 Maandag 19:30 - 21:00 uur Stadssporthal 
 Woensdag 20:00  - 21.30 uur Meerssen 
 
Heren Senioren 1 Maandag 19:30 -  21:00 uur Stadssporthal 
 Donderdag 20:00 -  21.30 uur Stadssporthal 
 
Heren Senioren 2 Maandag 19:30 -  21:00 uur Stadssporthal 
 Donderdag 20:00 -  21.30 uur Stadssporthal 
 
Jongens U22 Maandag 18:15  - 19:30 uur Stadssporthal 
 Donderdag 18:30  - 20.00 uur Stadssporthal 
  
Jongens U18 Maandag 18:15  - 19:30 uur Stadssporthal 
 Donderdag 18:30  - 20.00 uur Stadssporthal 
    
Jongens U16-1 Maandag 18:15  - 19:30 uur Stadssporthal 
 Donderdag 18:30  - 20.00 uur Stadssporthal 
 
Jongens U16-2 Woensdag 18:00  - 19:30 uur Valkstraat 2B 
 Vrijdag 17.00  - 18:30 uur Stadssporthal 
 
Gemengd U14-1 Maandag 17.00  - 18:15 uur Stadssporthal 
 Donderdag 17.00  - 18.30 uur Stadssporthal 
 
Gemengd U14-2 Woensdag 18:00  - 19:30 uur Valkstraat 6 
 Vrijdag 17.00  - 18.30 uur Stadssporthal  
 
Gemengd U12 Maandag 17.00  - 18:15 uur Stadssporthal 
 Donderdag 17.00  - 18.30 uur Stadssporthal 
 
Gemengd U10 & U8 Maandag 17.00  - 18:15 uur Stadssporthal 
 Donderdag 17.00  - 18.30 uur Stadssporthal 
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