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Protocol Indoor sport sportpark De Hoogt 

Het uitgangspunt van dit protocol is dat de veiligheid van deelnemers en begeleiders 

(beroepskrachten, freelancers of vrijwilligers) van sportclubs zo veel als mogelijk moet worden 

nagestreefd. Tegelijk willen we een antwoord geven op sportieve noden: nood aan contact, zorg 

voor de gemeenschap, het actief houden van de civiele samenleving en netwerken tussen 

mensen.  

 Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. 

Het komt er dus op aan om de risico’s te beheren en te beheersen en ze zo tot een minimum te 

herleiden. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk: organisatoren én deelnemers. We zijn niet 

angstig, wel verstandig. 

Een belangrijke vraag is of een organisator aansprakelijk kan gesteld worden als zich ondanks 

genomen maatregelen toch een besmetting zou voordoen als gevolg van de interacties tijdens 

de groepsactiviteit. Het antwoord daar op is genuanceerd en kan je uitgebreid lezen bij 

SCWITCH. Wie een organisator in gebreke wil stellen, moet kunnen aantonen dat deze een fout 

heeft gemaakt, dat er schade is en dat er een oorzakelijk verband is. In het geval van besmetting 

met het COVID-19-virus is dat in ieder geval al moeilijk aantoonbaar omwille van de lange 

incubatietijd waarin de betrokkene ook nog vele andere interacties kan gehad hebben. In regel 

zal een organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor een besmetting als: 

 hij de activiteit organiseert volgens de wettelijk geldende maatregelen. De maatregelen of de 

versoepeling ervan, zoals afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad, vormen het 

uitgangspunt om te bepalen welke groepsactiviteiten (in- of outdoor), met welke omvang, 

en voor welke doelgroepen zullen mogen doorgaan. Het laten plaatsvinden van een 

groepsactiviteit kan enkel indien dit past binnen de maatregelen van de nationale 

veiligheidsraad en de bepalingen uitgevaardigd door de Vlaamse overheid of door lokale 

besturen.  

hij alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te 

voorkomen, heeft geleverd in de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de 

groepsactiviteit. Dat noemen we het ‘goed huisvader-principe’ of het 

‘zorgvuldigheidsprincipe’. Daarom is het verplicht om alle voorzorgen en maatregelen die 

je neemt ook te documenteren in een corona-actieplan. Daartoe worden hieronder vijf 

centrale werkprincipes uitgewerkt tot op het niveau van een niet limitatieve vragenlijst, die 

dient als ondersteuning van de voorbereiding, uitvoering en opvolging van een 

groepsactiviteit en de opmaak van dit draaiboek.  

  

https://scwitch.be/opensource/2515/
https://scwitch.be/opensource/2515/
https://scwitch.be/opensource/2515/
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Werkprincipes 

 Uw sportclub is de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Daartoe doet u in 

verschillende stappen wat nodig is om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Dit moet resulteren 

in een corona-actieplan voor elke sportinfrastructuur waar de activiteit plaatsvindt. Zorg dat dit plan 

ook beschikbaar is tijdens de activiteit zelf. Respecteer als organisator volgende vijf werkprincipes: 

 U maakt een risicoanalyse vooraf met betrekking tot deelnemers, de locatie, de aard van de 

activiteit en de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit en neemt in functie daarvan de 

nodige beslissingen of maatregelen. 

U communiceert vooraf en tijdens de activiteit over de maatregelen en indien door deelnemers 

nadien besmetting wordt gemeld, wordt ook na de activiteit het nodige gecommuniceerd. 

U regelt het gebruik van de locatie en de voorziening van preventiemateriaal zodanig dat de kans 

op besmetting zo laag mogelijk wordt. 

U laat de activiteit zelf op elk moment met een zo laag mogelijk risico op besmetting verlopen. 

U evalueert en stuurt bij vanuit het oogpunt van besmettingspreventie tijdens en na de activiteit 

  



3 

Uitwerking van de werkprincipes 

 Risicoanalyse 

U maakt een risicoanalyse vooraf met betrekking tot de deelnemers, de locatie, de aard van de 

activiteit en de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit en neemt in functie daarvan de nodige 

beslissingen of maatregelen. 

  

Om tot een risicoanalyse te komen, kan de club zich vooraf een aantal vragen stellen en op basis 

daarvan een inschatting maken van mogelijke risico’s. Waar mogelijke risico’s verschijnen, dient u 

weloverwogen beslissingen te nemen om deze risico’s te beperken en te beheersen. 

Op basis van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) werden een aantal protocollen 

uitgewerkt zowel voor bestuurders, sporters, trainers en ouders. Deze communiceert u best vooraf 

met alle betrokkenen. 

Protocol voor bestuurders 

Protocol voor sporters 

Clubs houden  in hun corona-actieplan een lijst bij van alle aanwezigen op elke training/wedstrijd 

zodat bij eventuele besmetting alle aanwezigen onmiddellijk kunnen gecontacteerd worden! 

Protocol voor trainers 

Protocol voor ouders 

Protocol voor vrijwilligers 

Protocol voor sportkampen 

Protocol voor sportevenementen en wedstrijden 

Vanaf 1 juli is opnieuw publiek toegelaten bij sportieve activiteiten (400 personen voor 

outdooractiviteiten). Dit hoeft geen zittend publiek te zijn. Wie vanaf 1 juli een evenement wil 

organiseren voor meer dan 200 personen moet daarbij gebruik maken van het Covid Event 

Risk Model (CERM). Ook voor organisatoren van kleinere sportevenementen en 

sportwedstrijden raden we aan om deze tool in te vullen. Dit zal je helpen bij een veiligere 

organisatie. 

Voor sportwedstrijden met een repetitief karakter volstaat het om in het corona-actieplan de 

maatregelen die de club treft op te nemen (opname corona- en poetsverantsoordelijke). 

Hiervoor verwijzen we ook naar de protocollen uitgeschreven door de respectievelijke 

sportfederaties.  

Communiceer de geldende gedragsregels aan je deelnemers en toeschouwers.  

 

   

https://www.sport.vlaanderen/media/13570/voor-bestuurders.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13573/voor-de-trainers.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13574/voor-ouders.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13575/voor-vrijwilligers.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13718/protocol-voor-sportkampenkinderen.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.pdf
http://www.covideventriskmodel.be/
http://www.covideventriskmodel.be/
http://www.covideventriskmodel.be/
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Met betrekking tot de deelnemers 

● Onthaal 

Laat de deelnemers voor elke activiteit buiten wachten tot een verantwoordelijke de groep 

uitnodigt om binnen te gaan. De zaal moet dan immers klaargemaakt worden voor de 

volgende sportbubbel. Op deze manier is de kruising van sporters minimaal. 

 Uw club staat zelf in voor de hygiëne van de deelnemers.De verantwoordelijke staat tevens ook 

in voor de hygiëne van lesgevers en deelnemers,tussen en na de activiteit . Dit houdt in dat 

de sportmaterialen eerst moeten ontsmet worden voor de volgende groep deze mag 

gebruiken. In de sporthallen dient de vloer niet gepoetst te worden tussen 2 groepen in; in de 

mattenzalen is dit wel een verplichting. De materialen voor het reinigen van de vloer zullen 

hiervoor voorzien worden door de sportdienst. Voor de te gebruiken ontsmettingsproducten 

dient de club zelf te zorgen. 

Ouders die kinderen brengen en ophalen blijven buiten; ouders mogen niet worden toegelaten om 

de trainingen te volgen. 

Sporters komen in sportkledij naar training/wedstrijd zodat ze zich op voorhand niet dienen om te 

kleden in de kleedkamer. Dit beperkt het kruisen van sporters bij aanvang van de activiteit. 

● Tijdens de activiteit 

Sporters wassen voor de sportsessie uitgebreid de handen, waarna ze ze ontsmetten. Aan elke 

ingang staat een dispenser waar iedere sporter de handen best ontsmet voor en na de 

sportsessie. Communiceer dit ook naar je leden toe aub. 

Deelnemers mogen de toiletten van de sporthal gebruiken, rekening houdend met de richtlijnen 

en de indeling van de infrastructuur (zie circulatieplan verder op). Ze mogen de sportzaal 

enkel verlaten om naar het toilet te gaan en om de activiteit te verlaten. Op en af lopen is niet 

toegestaan. Sporters die infrastructuur gebruiken in deel 1, gebruiken de toiletten in 

spelersgang 1 (oranje kader), sporters die infrastructuur gebruiken in deel 2, gebruiken de 

toiletten aan de hoofdingang (gele kader), de buitensporters gebruiken de toiletten speciaal 

voorzien voor buitensporters (groene kader). Sporters erop wijzen dat ze de afstand bewaren 

tijdens toiletbezoek. Van zodra de NVR beslist dat de kleedkamers en/of douches ook mogen 

gebruikt worden, gebruiken bovenvermelde groepen ook de in bovenvermelde kleur 

aangeduide sanitaire blokken. 

Sporters voorzien in hun eigen drankvoorziening; er mogen geen gemeenschappelijke 

drankvoorzieningen gebruikt worden. De waterfontein mag enkel gebruikt worden om 

drinkbussen te vullen, niet om zelf van de drinken!  
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● ´  Na de activiteit 

Sporters wassen na de sportsessie uitgebreid de handen, waarna ze ze ontsmetten. 

Protocol voor gebruik kleedkamers en douches 

Vraag je deelnemers om nog niet in het sportpark te douchen en dit thuis te doen. 

Indien een club toch kiest om hun deelnemers in het sportpark te laten douchen, voorziet ze 

onderstaande maatregelen: 

➢ in de kleedkamer wordt de afstandsregel van 1,5 m gerespecteerd; op elke kleedkamerdeur 

staat het max aantal personen vermeld! Voor de kleedkamers in deel 1 (zie circulatieplan) 

geldt een max. van 6 personen (zie circulatieplan), voor kleedkamers in deel 2 is dit 7 

personen 

➢ elke sportbubbel krijgt een tijdslot per sportbeurt; dat zijn de uren die de club toebedeeld 

kreeg via de kalendercommissie; in dit tijdslot zit dus ook de kleedkamertijd (omkleden en 

douchen); deze regel maakt het mogelijk om de volgende huurder in staat te stellen het hun 

toebedeelde tijdslot te gebruiken 

➢ douches mogen voorlopig enkel gebruikt worden door vaste sportbubbels; 2 teams mogen 

niet samen in 1 kleedkamer. Individuele sporters mogen nog niet douchen in het sportpark. 

➢ na elke wissel van sportbubbel, moeten de kleedkamers eerst gepoetst worden voor deze 

opnieuw mogen gebruikt worden. De club is hiervoor verantwoordelijk en krijgt per 

kleedkamer het nodige materiaal ter beschikking - houd dus rekening met het tijdslot dat uw 

club ter beschikking krijgt per kleedkamer; indien nodig dient het sportmoment ingekort te 

worden om te kunnen voldoen aan deze regel! 

➢ poetsen van kleedkamer: afvegen van banken, deurklinken en doucheknoppen, moeten 

afgeveegd worden. De vloer van de kleedkamer wordt best met een natte dweil gereinigd. Het 

vuile, gebruikte water wordt na de poetsbeurt in de afvoer van de douche verwijderd en niet in 

de lavabo.  Clubs stellen per sportbubbel (of huurmoment) een verantwoordelijke aan voor het 

reinigen van de kleedkamer (opname in het corona-actieplan).  

➢ Bij het niet naleven van de poetsopdracht, verplicht de club het AGB tot het nemen van 

gepaste maatregelen. 

  

Met betrekking tot de locatie 

De richtlijnen zijn weergegeven in de protocollen uitgewerkt i.o.v. de NVR en zijn duidelijk; voor 

contactsporten blijft het advies 10m² per persoon, voor niet contact-sporten is dit 30m² per 

persoon. Uiteraard houdt de club rekening met de gangbare coronamaatregelen van de NVR 

die op dat moment gelden. Dwz. dat in de vechtsportzalen max. 20 personen zijn toegelaten, 

incl. de lesgever, in de sporthallen max 20 pers. per derde deel, met een totaal van 50 

personen indien de volledige sporthal gebruikt wordt. 

Als club voorzie je voldoende ontsmettingsproduct om telkens na de sportsessies het gebruikte 

materiaal, de sportruimte en de kleedkamers te ontsmetten; de materialen om dit te doen 

worden door de sportdienst voorzien. Maak hierover afspraken in het corona-actieplan. 

Er is een circulatieplan opgesteld dat er probeert voor te zorgen dat de sporters zich zo weinig 

mogelijk kruisen (zie verder). 
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Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden; ook hier uiteraard geldt de regel van 1,5m! 

De tribunes in sporthal 2 mogen NIET gebruikt worden en dit wegens infrastructurele reden. We 

communiceren hierover als de problemen opgelost zijn. 

 

Met betrekking tot de activiteit 

 Moeten de deelnemers materiaal delen? Dan is het aan de club om ervoor te zorgen dat dit op 

een veilige manier kan. Opnieuw ontsmettingsproduct voorzien voor zowel sporters als 

sportmateriaal 

Probeer op zoveel mogelijk momenten de afstand van 1,5m te voorzien, hoe moeilijk dit soms ook 

kan zijn. 

Moet de hele activiteit binnen plaatsvinden of kan je (delen van) de activiteit in open lucht laten 

plaatsvinden? Buiten krijgt nog steeds de voorkeur. 

 

Met betrekking tot de verplaatsing 

Moeten je deelnemers of begeleiders zich ver verplaatsen om deel te nemen? Wordt er normaal 

in carpooling voorzien? Dan moeten er nu andere regelingen getroffen worden. 

Zijn er verplaatsingen met het openbaar vervoer nodig? Zorg ervoor dat uw leden weten wat de 

gangbare maatregelen zijn voor dit vervoer 

Omvat de activiteit zelf verplaatsingen die risico’s kunnen inhouden? De club neemt misschien 

best al maatregelen op in het corona-actieplan om het vervoer voor wedstrijden op 

verplaatsing te regelen, conform de maatregelen van de NVR. 
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Circulatie 

In het sportpark geldt een circulatieplan; gelieve uw leden hierover in te lichten. Het plan zal ook 

zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt worden in het sportpark. 

Basisregel is en blijft 1,5 m afstand voor iedereen. 

Zaalsporten en vechtsporten volledig gescheiden. 

Ingang en uitgang zijn gescheiden:  

Zaalsporten: ingang via hoofdingang, uitgang via deur buitensporten achterkant 

Vechtsporten: Ingang en uitgang langs nooduitgang indien er niet gedoucht wordt; indien er 

gedoucht wordt, na douchen pijlen zaalsporten volgen 

Buitensporten: Ingang en uitgang via de buitensport deur achter de sporthal 

Cafetaria: enkel toegankelijk via de buitentrap achter het gebouw 

Ouders volgen de trainingen niet. 

Geen verzamelplaats aan onthaal en vertrek - clubs informeren de leden en ouders 

 

We hopen dat alle gebruikers van het sportpark bovenvermelde regels respecteren en op deze 

manier het Autonoom Gemeentebedrijf niet dwingt aangepaste maatregelen te treffen. 

We wensen u veel sportplezier! 

 

De lift mag niet gebruikt worden; in noodgevallen of indien de dienst het vereist, mag dit door max. 1 

persoon per keer. 

 

 
 


