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Protocol Corona MeppelAZ 
 
Algemeen: 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen 
• Pas hygiëne-maatregelen toe 
• Houd 1,5 meter afstand  
• Vermijd drukte 

 
 
Sporthal Koedijkslanden 
 
Logistiek betreffende accommodatie Koedijkslanden: 

• Er geldt een maximum van 60 volwassen sporters (inclusief trainers) in de gehele 
sporthal. Voor sporters tot 18 jaar geldt geen maximum aantal. 

o Indien de vouwwanden zijn uitgeschoven dan geldt een maximum van 20 
volwassen sporters (inclusief trainers) per zaaldeel. 

• Volg de routing en aanwijzingen in de accommodatie op. 
• Voor alle sportgroepen wordt de zijdeur aan de kant van de Gerard Dousstraat 

gebuikt als entree. Vervolgens wordt de routing gevolgd naar de kleedkamers 
behorend bij het gereserveerde zaaldeel. De kleedkamers worden gebruikt als 
wachtruimte. 

• Sporters en trainers betreden de zaal pas als de vorige groep de zaal heeft verlaten. 
Zij kunnen wachten in de aangegeven kleedkamers. 

• Volg na het sporten de routing naar de uitgang (via de centrale hal die uitkomt op de 
Gerard Dousstraat). 

• Er mag geen gebruikt worden gemaakt van de kantine.  
 
Kantine Koedijkslanden 

• De kantine is gesloten. 
 
Gebruik kleedkamer accommodatie Koedijkslanden: 

• Desinfecteren van handen en bal bij binnenkomst kleedkamer 
• Per zaaldeel zijn twee kleedkamers beschikbaar om in te wachten totdat de vorige 

groep klaar is en de eigen les begint. De kleedkamer dient alleen als wachtruimte, 
niet voor omkleden en/of douchen. Sporters moeten zich thuis omkleden en dus 
ook thuis douchen.  

• Op de deur staat aangegeven hoeveel personen er tegelijk in de kleedkamer mogen 
zijn. Dit geldt alleen voor volwassen sporters.  

• Tassen, jassen en schoenen worden meegenomen naar de sportzaal en op de bankjes 
van de tribune gezet. De kleedkamers moeten vrij worden gemaakt voor een 
volgende groep.  

• Na het sporten worden de schoenen en jassen bij de bankjes weer aangedaan en 
wordt de zaal verlaten. Let hierbij op de routing.  

• Toiletbezoek in de gymzaal dient tot een minimum beperkt te worden. Indien 
noodzakelijk, dan kunnen door de sporters de toiletten in de bijbehorende 
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kleedkamers worden gebruikt. Dit kan alleen indien er nog geen sporters van de 
volgende groep in de kleedkamer zijn. 

Sporthal Ezinge: 
 
Logistiek betreffende accommodatie Ezinge: 

• Volg de routing en aanwijzingen in de accommodatie op.  
• De entree gaat via de centrale ingang, vervolgens wordt de routing gevolgd naar de 

kleedkamers behorend bij het gereserveerde zaaldeel. De kleedkamers worden 
gebruikt als wachtruimte.  

• Sporters en trainers betreden de zaal pas als de vorige groep de zaal heeft verlaten. 
Zij kunnen wachten in de aangegeven kleedkamers.  

• Volg na het sporten de routing naar de achteruitgang aan het eind van de centrale 
hal.  

• Er mag geen gebruik worden gemaakt van de kantine.  
• Ouders/verzorgers die hun kind(eren) brengen en/of ophalen moeten buiten 

wachten met 1,5 meter afstand.  
• Kom niet te vroeg. Zo wordt voorkomen dat er onnodig veel personen tegelijk in of 

bij de accommodatie aanwezig zijn.  
 
Kantine Ezinge: 

• De kantine is gesloten. 
 
Gebruik kleedkamers accommodatie Ezinge:  

• Per zaaldeel zijn twee kleedkamers beschikbaar om in te wachten totdat de vorige 
teams klaar zijn en de eigen wedstrijd begint. De kleedkamer dient alleen als 
wachtruimte, niet voor omkleden en/of douchen. Sporters moeten zich thuis 
omkleden.  

• Op de deur staat aangegeven hoeveel personen er tegelijk in de kleedkamer mogen 
zijn. Dit geldt alleen voor volwassen sporters.  

• Tassen, jassen en schoenen worden meegenomen naar de sportzaal en in de berging 
of op een bankje gezet. De kleedkamers moeten vrij worden gemaakt voor een 
volgende groep.  

• Na het sporten worden de schoenen en jassen in de zaal weer aangedaan.  
• Verlaat direct daarna de sportzaal, zodat de volgende groep tijdig naar binnen kan. 

Let hierbij op de routing.  
• Toiletbezoek in de sportaccommodatie dient tot een minimum beperkt te worden. 

Indien noodzakelijk, dan kunnen door de sporters de toiletten in de bijbehorende 
kleedkamers worden gebruikt. Dit kan alleen indien er nog geen sporters van de 
volgende groep in de kleedkamer zijn.  

 

 

 

 



 

 3 

Sporthal het Erf/Oosterboer: 
 
Logistiek betreffende accommodatie het Erf/Oosterboer: 

• Er geldt een maximum van 44 volwassen sporters (inclusief trainers) in de gehele 
sporthal. Indien de vouwwand is uitgeschoven dan geldt een maximum van 22 
volwassen sporters (inclusief trainers) per zaaldeel. Voor sporters tot 18 jaar geldt 
geen maximum aantal.  

• Volg de routing en aanwijzingen in de accommodatie op.  
• De entree gaat via de centrale ingang, vervolgens wordt de routing gevolgd naar de 

kleedkamers behorend bij het gereserveerde zaaldeel. Per zaaldeel is er zowel 
beneden als boven een kleedkamer beschikbaar. De kleedkamers worden gebruikt 
als wachtruimte.  

• De uitgang is via dezelfde deur als de ingang.  
• De accommodatie wordt ook gebruikt door Van Boeijen. Let bij het naar binnen en 

buiten gaan extra op eventueel tegemoetkomende personen en geef voldoende 
ruimte. 

• Sporters en trainers betreden de zaal pas als de vorige groep de zaal heeft verlaten. 
Zij kunnen wachten in de aangegeven kleedkamers.  

• Ouders/verzorgers die hun kind(eren) brengen en/of ophalen moeten buiten 
wachten met 1,5 meter afstand.  

• Kom niet te vroeg. Zo wordt voorkomen dat er onnodig veel personen tegelijk in of 
bij de accommodatie aanwezig zijn.  

 
Gebruik kleedkamers accommodatie het Erf/Oosterboer 

• Per zaaldeel zijn twee kleedkamers beschikbaar om in te wachten totdat de vorige 
groep klaar is en de eigen les begint. De kleedkamer dient alleen als wachtruimte, 
niet voor omkleden en/of douchen. Sporters moeten zich thuis omkleden.  

• Op de deur staat aangegeven hoeveel personen er tegelijk in de kleedkamer mogen 
zijn. Dit geldt alleen voor volwassen sporters.  

• Tassen, jassen en schoenen worden meegenomen naar de sportzaal en in de berging 
gezet. De kleedkamers moeten vrij worden gemaakt voor een volgende groep.  

• Na het sporten worden de schoenen en jassen in de zaal weer aangedaan.  
• Verlaat direct daarna de sportzaal, zodat de volgende groep tijdig naar binnen kan. 

Let hierbij op de routing.  
• Toiletbezoek in de sportaccommodatie dient tot een minimum beperkt te worden. 

Indien noodzakelijk, dan kunnen door de sporters de toiletten in de bijbehorende 
kleedkamers worden gebruikt. Dit kan alleen indien er nog geen sporters van de 
volgende groep in de kleedkamer zijn.  

• De toiletten in de centrale hal zijn alleen bedoeld voor de bezoekers van het 
zwembad en de bewoners van Van Boeijen.  

 
 
 
Hygiëne & schoonmaak bij gebruik accommodatie Koedijkslanden, Ezinge & het Erf 

• Sportaanbieders/gebruikers dragen er zorg voor dat de algemene 
hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.  
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• De trainer/coach gebruikt zijn eigen (gemarkeerde) materialen, bijv. Fluitje. Bij 
thuiswedstrijden wordt de scheidsrechters fluit door de MeppelAZ beschikbaar 
gesteld. 

• Sporters en begeleiders wassen of desinfecteren in ieder geval voor het sporten hun 
handen. De gemeente zorgt voor hygiënezuilen.  

• De trainer/coach is verantwoordelijk voor de desinfectie van de gebruikte 
sportmaterialen aan het eind van de training en wedstrijden (na elk team). Voor het 
schoonmaken van de sportmaterialen dient het reinigingsprotocol te worden gevolgd 
dat te vinden is in de materialenberging. Na het schoonmaken wordt de aftekenlijst 
ingevuld, deze is ook in de berging te vinden 

 
 
Trainingen: 

• Zo kort mogelijk voor training (alleen tijd die nodig is voor het omkleden) aanwezig. 
• Jeugd/tot 18 jaar: geen bijzonderheden. 

o Trainer houdt 1,5 meter afstand. 
• 18 jaar en ouder: voor de training, tijdens de rust en na de training 1,5 meter afstand. 

o Trainer houdt 1,5 meter afstand. 
• Ouders/verzorgers die hun kind(eren) brengen en/of ophalen moeten buiten 

wachten met 1,5 meter afstand. 
• Trainer is corona-coördinator tijdens trainingen. 
• Voorafgaand en na afloop van de sportactiviteit moet wel weer de 1,5 meter worden 

gehanteerd. Dit geldt voor alle sporters van 18 jaar en ouder, maar niet voor 
kinderen tot 18 jaar. Wel moeten kinderen ouder dan 12 jaar 1,5 meter afstand tot 
hun begeleiders houden.  

o Het afstand houden is een verantwoordelijkheid van sporters en begeleiders 
zelf. 

 

Wedstrijden jeugd: 
• Geen beperkingen t.a.v. het spel zelf. 
• Coach/begeleiding houdt 1,5 meter afstand. 
• Yell is niet toegestaan. 
• Begroeten is toegestaan. 
• Schreeuwen / juichen / high fives e.d. op/vanaf de bank én in het veld is niet 

toegestaan. 
• Geen helftwissel 
• Bij bal in het gezicht, dient de bal gedesinfecteerd te worden. 
• Blessure; waar mogelijk op afstand blijven, anders (mét toestemming) fysiek contact 

toegestaan; daarna handen ontsmetten. 
• Hoesten of spugen naar de tegenstander of scheidsrechter wordt beschouwd als 

uiterst onsportief gedrag en leidt tot diskwalificatie. 
• Uitsluitend eigen bidon gebruiken. 
• Zo kort mogelijk (alleen de tijd die nodig is voor het omkleden én warming up) voor 

wedstrijd aanwezig. 
• Coach en (bege)leiding zijn corona-coördinator tijdens wedstrijden. 



 

 5 

• Coach/begeleider zorgt voor desinfectie van wisselbank vóór en na de wedstrijd bij 
thuiswedstrijden voor eigen team. Voor materiaal wordt geregeld. 

• Er kan helaas geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamer voor het omkleden 
en/of douchen, dit dient thuis te gebeuren. 

• Er is geen publiek toegestaan in sporthal de Koedijkslanden of Ezinge.  
• Er wordt een presentielijst bijgehouden van de aanwezige 

coaches/begeleiders/spelers vanaf 13 jaar met daarin de contactgegevens. 
• De trainer/coach gebruikt zijn eigen (gemarkeerde) materialen, bijv. Fluitje. Bij 

thuiswedstrijden wordt de scheidsrechters fluit door de MeppelAZ beschikbaar 
gesteld. 

• Uitwedstrijden 
o Geen publiek, behalve de chauffeurs. 
o Maximaal 1 chauffeur per 3 kinderen.  

§ Het alleen noodzakelijk aantal chauffeurs mogen als publiek bij de 
wedstrijd aanwezig zijn. Het aantal chauffeurs moet tot een minimum 
beperkt worden. 

o Advies om mondkapjes te dragen tijdens vervoer naar wedstrijd bij een 
leeftijd van 13 jaar en ouder. 

o Zo kort mogelijk voorafgaand aan de wedstrijd (alleen de tijd die nodig is voor 
het omkleden én warming up) aanwezig bij tegenstander. 

o Respecteer en volg de maatregelen op die gelden in de sporthal van de 
tegenstander. 

o Coach/begeleider zorgt voor desinfectie van wisselbank vóór en na de 
wedstrijd bij thuiswedstrijden voor eigen team. Voor materiaal wordt 
geregeld. Wij adviseren dit ook te doen bij uitwedstrijden. 

 
 
 
Wedstrijden 18 jaar en ouder 

• Geen beperkingen t.a.v. het spel zelf. 
• Warming up: zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. 
• Wissels: 1,5 meter afstand op de bank moet zoveel mogelijk worden aangehouden. 
• Schreeuwen / juichen / high fives e.d. op/vanaf de bank én in het veld is niet 

toegestaan. 
• Yell en begroeten zijn niet toegestaan. 
• Geen helftwissel. 
• Bij bal in het gezicht, dient de bal gedesinfecteerd te worden. 
• Blessure; waar mogelijk op afstand blijven, anders (mét toestemming) fysiek contact 

toegestaan; daarna handen ontsmetten. 
• Hoesten of spugen naar de tegenstander of scheidsrechter wordt beschouwd als 

uiterst onsportief gedrag en leidt tot diskwalificatie. 
• Uitsluitend eigen bidon gebruiken. 
• Vóór, tijdens rust en na afloop 1,5 meter afstand aanhouden (ook tijdens warming 

up). 
• Bespreking in de rust vindt plaats in de zaal, op 1,5 meter afstand.  
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• Zo kort mogelijk (alleen de tijd die nodig is voor het omkleden én warming up) voor 
wedstrijd aanwezig. 

• Coach en (bege)leiding zijn corona-coördinator tijdens wedstrijden. 
• Coach/begeleider zorgt voor desinfectie van wisselbank vóór en na de wedstrijd bij 

thuiswedstrijden voor eigen team. Voor materiaal wordt geregeld. 
• Er kan helaas geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamer voor het omkleden 

en/of douchen, dit dient thuis te gebeuren. 
• Er is geen publiek toegestaan in sporthal de Koedijkslanden of Ezinge.  
• Er wordt een presentielijst bijgehouden van de aanwezige met daarin de 

contactgegevens. 
• De trainer/coach gebruikt zijn eigen (gemarkeerde) materialen, bijv. Fluitje. Bij 

thuiswedstrijden wordt de scheidsrechters fluit door de MeppelAZ beschikbaar 
gesteld. 

• Uitwedstrijden 
o Geen publiek. 
o Bij uitwedstrijden van volwassenen (ouder dan 17 jaar) gelden chauffeurs als 

publiek en mogen deze dus niet bij de wedstrijd aanwezig zijn. 
o Advies om mondkapjes te dragen tijdens vervoer naar wedstrijd of training bij 

een leeftijd van 13 jaar en ouder. 
o Zo kort mogelijk voorafgaand aan de wedstrijd (alleen de tijd die nodig is voor 

het omkleden én warming up) aanwezig bij tegenstander. 
o Respecteer en volg de maatregelen op die gelden in de sporthal van de 

tegenstander. 
o Coach/begeleider zorgt voor desinfectie van wisselbank vóór en na de 

wedstrijd bij thuiswedstrijden voor eigen team. Voor materiaal wordt 
geregeld. Wij adviseren dit ook te doen bij uitwedstrijden. 

 
 
 


