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Landstede Basketbal ZAC – Covid19 protocol 
 
Volgende week (vanaf 17 augustus) zullen de trainingen weer beginnen en we willen je 
graag informeren hoe wij als vereniging invulling zullen geven aan maatregelen rondom 
Covid-19 verspreiding.  
 
Hieronder tref je een samenvatting van deze maatregelen, welke gebasseerd is op de gedragsregels 

van het Landstede SportCentrum. 

Algemene uitgangspunten 

• Dit protocol geld voor zowel TRAININGEN als WEDSTRIJDEN, en zijn van toepassing op ZAC-

leden, maar ook voor bezoekende verenigingen bij wedstrijden  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je aub testen 

• Het Landstede SportCentrum is niet toegankelijk voor bezoekers (bij trainingen en bij 

wedstrijden) 

• Uitzondering hierop bij wedstrijden vormen de vervoerders van uitspelende teams en 

begeleiders, zij kunnen op de tribunes plaatsnemen (natuurlijk met inachtneming van de 

1,5m regel) 

• De kantine en kleedkamers zijn gesloten 

o Kom daarom al omgekleed naar de hal 

o Na afloop van een training of wedstrijd is er dus geen gelegenheid tot douchen. 

• Houd je aan de aangegeven looproutes 

Aankomst en Registratie 
• Kom niet eerder dan 10 minuten bij trainingen naar de hal of 20 minuten bij wedstrijden. 

• Meld je bij de hoofdingang van het SportCentrum bij de “ZAC corona coördinator”. Deze 

vrijwilliger bewaakt namens de vereniging het naleven van de gedragsregels 

• De ‘Corona Coördinator’ registreert je bezoek gecombineerd met een gezondheids checklist  

o De gegevens worden 15 dagen bewaard en alleen gebruikt (indien nodig) tbv Covid 

tracerings doeleinden 

• De registratie geld ook voor bezoekende spelers (en coaches, rijdende ouders etc.) 

Wachtruimtes 
• Na registratie kun je wachten in de daarvoor gemarkeerde 'wachtlocaties' op de tribunes 

rondom het Center Court (ook hier 1,5m afstand) 

• De trainer zal het team begeleiden van de 'wachtlocatie' naar het veld als deze beschikbaar 

is (als het voorgaande team de zaal verlaten heeft). 

• Bij wedstrijden zal de trainer ook het bezoekende team begeleiden naar het veld 

o Trainer: graag ook zeker 10 (of 20) minuten voor tijd aanwezig in de wachtruimtes 

Vertrek 
• Blijf niet hangen in de hal na de training en verlaat het pand volgens de looproutes 

• Verlaat de sportzalen via de dichstbijzijnde nooduitgang. nooduitgang die dicht bij het veld 

is, naar buiten. 

• De trainer zal na afloop van de training de gebruikte materialen schoonmaken (zoals banken 

en bijv tablets bij wedstrijden). 

https://www.zac.basketball/wp-content/uploads/Protocol-Verantwoord-sporten-Landstede-Sportcentrum-V15.pdf
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o Het SportCentrum stelt schoonmaakmiddelen beschikbaar 

Spelen van uit-wedstrijd  
• Draag een mondkapje wanneer je met personen buiten je huishouden in één 

vervoersmiddel van of naar een training, wedstrijd of toernooi gaat; 

 

Looproutes 

 

 

 

Excuses voor het ongemak, maar de gezondheid van onze leden en bezoekres is ons dierbaar. 

 

Met sportieve groet 

Bestuur van Landstede Basketbal ZAC 

Zwolle, 16 aug 2020 

 

 


