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COVID-19 Afspraken bij competitie wedstrijden
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Door de gemeente en AGB Zandhoven worden coronamaatregelen opgelegd tijdens
competitie wedstrijden in sportcomplex Het Veld.
Aanvullend moet er rekening gehouden worden met de protocollen die door Volley
Vlaanderen en Volley Antwerpen zijn opgesteld.
Hou er rekening mee dat deze maatregelen op elk moment kunnen wijzigen.

ALGEMENE CORONAMAATREGELEN
• De groepen die aankomen verzamelen op de parking.
• Trainer/coach wordt opgevangen door de coach van de thuisploeg.
o Deze coach zal de nodige richtlijnen geven voor de ganse groep
• Pas daarna komt de groep binnen.
• Handen ontsmetten bij binnenkomen en verlaten van het sportcomplex.
• Houd voldoende afstand.
• Volg de aangeduide looplijnen.
• Als trainer/coach ben je verantwoordelijk voor het naleven van de
coronamaatregelen binnen je groep.
• Zorg dat je zoveel mogelijk binnen je eigen bubbel blijft zodat onnodig risico op
besmetting vermeden wordt.
MONDMASKERS
• Mondmasker verplicht voor elke sporter en bezoeker vanaf 12 jaar:
• Bij het binnenkomen van het sportcomplex
• Tijdens alle verplaatsingen in het sportcomplex
KLEEDKAMERS
• Geen toegang tot de kleedkamers.
o De buitenschoenen worden gewisseld op de zwarte loopmatten in de
sporthal en dan in de sportzak gestoken.
o Je gaat daarbij niet op de tribunes zitten !
• Sportzakken worden verzameld naast de spelersbanken.
TOEGANG TOT DE SPORTHAL
• Je kan het terrein waarop je moet spelen pas betreden als de vorige groep deze
zone verlaten heeft.
• Spelers en begeleiders gaan onder geen enkele voorwaarde op de tribunes zitten
• Plan je aankomst aan de sporthal goed in zodat onnodig lang wachten vermeden
wordt.
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Geen toegang tot de kleedkamers.
o Men wacht in groep in de aangeduide zone in de gang.
o De trainer/coach kan van in de gang nagaan of het terrein vrij is.
De gemeente voorziet ontsmettingsmateriaal voor het ontsmetten van
spelersbanken en andere materialen bij een kantwissel.

DRINKWATER
• Breng zelf voldoende water mee.
• Gebruik uitsluitend je eigen drinkbus.
• Gezien de opgelegde Covid-maatregelen kunnen in het sportcomplex geen flessen
bijgevuld worden op een corona veilige wijze.
REGISTRATIEPLICHT
• Registratie van spelers en coaches gebeurt op basis van het wedstrijdblad.
PUBLIEK
• In de sporthal zijn geen supporters toegelaten
• Geen publiek op de overloop/gangen naar de cafetaria.
CAFETARIA
• De cafetaria is geopend maar ook hier is de capaciteit beperkt.
• Bij het binnenkomen van de cafetaria moet men zich registreren.
• Hier gelden de horeca Covid regels !
o Bij het overtreden van deze regels kan u een boete opgelegd worden
• Het is niet toegestaan tafels en stoelen te verplaatsen.
• Er is geen mogelijkheid om vanuit de cafetaria de wedstrijden te volgen
o Om een onverantwoorde samenscholing van supporters te voorkomen zijn
de ramen naar de sportzaal afgeplakt.

