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Coronaregels tijdens opening sporthallen 
    

Beste leden, huurders, 

 

De vakantie is weer voorbij en het binnensport seizoen gaat weer beginnen! 

Iets waar wij, net als jullie, ook naar uitkijken. 

  

We hebben al onze accommodaties open kunnen stellen binnen de richtlijnen 

van het protocol Verantwoord Sporten. Zoals in eerdere nieuwsbrieven 

aangegeven, is het naleven van de richtlijnen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van jullie -onze huurders- en ons als verhuurder. 

  

Een belangrijk aandachtspunt bij de openstelling van onze accommodaties, 

betreft de ventilatie. Door aan het begin van je training de nooddeuren in de 

zaal te openen (en deze na afloop weer te sluiten) en waar mogelijk ook ramen 

te openen, verkrijgen we de noodzakelijke ventilatie. In de kleedkamers, 

vochtige ruimtes met beperkte ventilatie, ligt dit iets anders. Het openstellen 

van de kleedkamers vereist aanvullende maatregelen teneinde te allen tijde de 

1,5 meter afstand te garanderen. Voor en na het sporten, geldt immers dat 

personen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand moeten houden tot personen 

van 13 jaar en ouder (en personen van 13 t/m 17 dienen afstand te houden tot 

personen van 18 jaar en ouder). 

  

Het openstellen van de kleedkamers is nog niet zo eenvoudig binnen de 
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richtlijnen van het protocol. Wat wel helder is: we dragen gezamenlijk 

verantwoordelijkheid voor het naleven van het protocol Verantwoord Sporten 

en het handhaven van de 1,5m afstand voorafgaand aan en direct na het 

sporten. Die afstand geldt rondom het veld, op de tribunes én in de 

kleedkamers. 

  

We zijn, met verschillende partijen, aan het onderzoeken in hoeverre we de 

kleedkamers wel verantwoord open kunnen stellen. Voor sommige teams geldt 

dat interregionaal of zelfs landelijk wordt gespeeld; dan is het wel zo prettig als 

na afloop van een wedstrijd gedoucht kan worden. 

  

Naar aanleiding van dit overleg en de feedback vanuit jullie, de gebruikers, zijn 

we tot de volgende aanpassing gekomen.  

 

 

 

 

We zullen de kleedkamers openstellen onder de volgende voorwaarden: 

• Verenigingen ontmoedigen het gebruik van de kleedkamers bij trainingen 

zoveel mogelijk. 

• Op iedere deur is een sticker met daarop het maximaal aantal personen in 

een kleedkamer. 

• Het is niet toegestaan om persoonlijke eigendommen en kleding in de 

kleedkamer te laten. 

• De deuren van de kleedkamer staan altijd open (behalve tijdens 

omkleden/douchen). 

• Ook scholen kunnen de kleedkamers gebruiken. 

 

 

 

We verzoeken iedereen om de richtlijnen uit het protocol Verantwoord 

Sporten voortdurend na te leven. Alleen samen kunnen we een veilige sport- 

en beweegomgeving voor iedereen bieden. 

 

Je kunt vragen en/of opmerkingen sturen naar Koos Melio: 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v15.pdf
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beheer@sportsl.nl. 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens Langedijk Actief 

  

Koos Melio 
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www.langedijkactief.nl 
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Wil je je voorkeuren aanpassen? Dat kan hieronder. 

Voorkeuren aanpassen of verwijder mij uit deze lijst. 
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