
 
 
Update Protocol trainingen (en thuiswedstrijden) in Sporthal Lunetten - 29 september 2020 

De volgende regels gelden voor alle basketballers, trainers/coaches en andere vrijwilligers: 

1. Het is verplicht om te sporten met een officiële Utrecht Cangeroes trainer/coach aanwezig: geen 
trainer/coach, geen training of wedstrijd. 

2. Zeer belangrijk: heb jij of je huisgenoot klachten, blijf thuis (geldt ook voor coaches en ouders)! 
Hieronder vallen: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak 

3. Registratieplicht: In het kader van een mogelijk GGD contactonderzoek dienen we te weten wie 
wanneer in de hal is geweest. De trainer/coach is verplicht om na iedere training per mail 
(corona@sporthallunetten.nl) aan te geven, welke NIEUWE personen (die dus nog geen officieel 
lid zijn van het team) gedurende welke tijd in de hal zijn geweest.  

4. Er zullen in de sporthal dispensers met desinfecterende handgel staan, deze zijn verplicht voor 
en na de training / wedstrijd.  

5. Omkleden is mogelijk in een kleedkamer, max 1 team per kleedkamer (maar kom bij voorkeur 
toch al in je sportkleding). Douchen is ook weer mogelijk, maar ook hier geldt: indien mogelijk 
liever thuis douchen.  

6. Looproutes: deze zijn versimpeld:  naar binnen en buiten via de centrale hal, altijd rechts houden. 
7. Om een goede doorloop te realiseren moet elke groep 5 minuten voor het einde van de training 

stoppen en direct de zaal verlaten / direct na afloop van de wedstrijd de zaal verlaten. De 
volgende teams betreden de zaal pas als de velden vrij zijn, niet eerder. 

8. Ouders / toeschouwers kunnen tijdens de trainingen en wedstrijden niet in de sporthal blijven. 
Indien nodig kunnen jonge kinderen door de ouders naar binnen gebracht worden, maar daarna 
dienen de ouders de sporthal weer te verlaten.  

9. Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen, yellen of zingen. 
10. Materialen moeten worden schoongemaakt door de gebruikers. SSL zorgt voor de benodigde 

middelen om schoon te kunnen maken.  
11. Tijdens de training is afstand houden voor spelers niet verplicht. Trainers houden wel afstand van 

spelers vanaf 13 jaar. Voor- en na de training dienen personen vanaf 18 jaar 1.5 meter afstand 
van elkaar te houden. Dit geldt dus in de hal, de kleedkamer maar ook buiten voor de deur. 

12. Als altijd, de laatste gebruiker van het middenveld ruimt de verrijdbare baskets op. Coaches, 
train je in het laatste tijdslot op veld 1 of 2 en zie je dat het middenveld niet gebruikt wordt, ruim 
dan met jouw team de verrijdbare baskets a.u.b. even op. 

We wensen iedereen veel plezier in de zaal! 

Bestuur BC Utrecht Cangeroes i.s.m. SSL 


