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Dit betreft een algemeen protocol vanuit ACLO/Sportcentrum voor alle sporters die vanaf 5 juni 

weer binnen- en buitensporten in het Sportcentrum mogen gaan beoefenen.  

 

Uitgezonderd de bezoekers van de fitness, daar geldt het specifieke fitnessprotocol voor.  

 

Elke studentensportvereniging of sportbond heeft ook een eigen sportspecifiek protocol opgesteld 

met richtlijnen voor de betreffende sport. Lees deze protocollen goed door en houd je er aan. De 

vereniging is verantwoordelijk voor de naleving van deze protocollen.  

 

Volg te allen tijde de instructies van de trainer/baliemedewerker/vereniging op. Heb je vragen dan 

kun je ook bij hen terecht. 

 

Richtlijnen NOC-NSF “Verantwoord Sporten” 
 

● Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

 

● Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.  

 

● Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 

koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. 

 

● Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten. 

 

● Vermijd drukte. 

 

● Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.  

 

● Was altijd je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van het Sportcentrum. 

 

● Schud geen handen. 

 

● Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

 

● Binnen moet iedereen een mondkapje dragen, deze mag af tijdens het sporten.  

 

 Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief 

personeel. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn. 

 

● Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit 

nodig is voor de sportbeoefening.  



  

● Buiten de sportactiviteit om (voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de 

sportbeoefening) dienen alle sporters van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te houden.  

 

Let op: het is voor docenten van het Sportcentrum ondoenlijk om te zien of mensen jonger 

dan 18 jaar zijn en/of uit hetzelfde huishouding komen. Houd daarom buiten het sporten om 

zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.  

 

● Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sportgerelateerde contactmomenten geen fysiek   

contact hebt zoals het vieren van een overwinningsmoment of tijdens een wissel. 

 

● Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de 

sportlocatie actief zijn.  

 

● Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden 

aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes. 

  

Reserveringsysteem 
 

 Voor alle sportactiviteiten (met uitzondering van verenigingstrainingen) is het verplicht om 

vooraf te reserveren via MyACLO op de website of de MyACLO Sports app. Per sportactiviteit 

is er een maximaal aantal deelnemers per tijdslot.   

 

 Registreer je bij aankomst door de QR code bij de balie of bij de sportlocatie te scannen met 

de ACLO Access Control app. 

 

 Je kunt je tot 2 uur voor aanvang de sportactiviteit annuleren zonder consequenties. Ben je 

te laat met afmelden, maar kan je door een corona-gerelateerde reden niet naar de 

sportactiviteit komen? Blijf thuis en neem contact op met het Dagelijks Bestuur via 

se@aclosport.nl of 0503634641.  

 

 Om zo veel mogelijk sporters de kans te geven om deel te nemen aan de groepslessen, open 

uren en fitness is er besloten dat je maximaal deel mag nemen aan 3 groepslessen en/of 

open uren per week en 3 fitness tijdsloten per week. Op de dag zelf kan je nog wel 

onbeperkt inschrijven en meedoen aan groepslessen, open uren of tijdsloten wanneer er 

nog plekken vrij zijn.  

 
Route naar en aankomst bij het Sportcentrum  
 

 Kom zoveel mogelijk met de fiets naar het Sportcentrum en houd bij aankomst, parkeren en 
vertrek bij fietsenstallingen ook 1,5m afstand. Bij gebruik van het OV houd dan de op dat 
moment geldende voorschriften aan. 
 

 Draag een mondkapje wanneer je samen met personen buiten je huishouden in één 

vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaat. 

 

 Als deelnemer aan een training wordt verwacht dat je direct naar de betreffende sporthal of 
zaal gaat en binnen het gebouw van het Sportcentrum de aangegeven routing volgt 
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● Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de trainers en/of 

toezichthouders. 

 
● Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld is niet toegestaan.  

 

● Voor aanvang van de sportactiviteit dien je de gezondheidscheck door te nemen die bij de 
ingang van de sportfaciliteit hangt. 
 

● Per sportlocatie kunnen nog aanvullende richtlijnen gelden, waar je je als sporter aan dient 
te houden. Deze staan aangeven bij de betreffende sportlocatie van het Sportcentrum. 
 

Vertrek vanaf het Sportcentrum  

 
● Voor alle sporters geldt: na afloop van de sportactiviteit verlaat je weer via de aangegeven 

routing direct de sportlocatie en ga je naar huis. 
 

Voorzieningen sporters  
 

 Vanaf zaterdag 5 juni zullen de kleedkamers en douches weer open zijn voor gebruik. In het 
ACLO station zullen de kleedkamers wel gesloten blijven omdat de 1,5 meter hier niet kan 
worden gewaarborgd.  

 

 Sporters worden, i.v.m. beperkte capaciteit, nog steeds verzocht om zoveel mogelijk voor de 
les, training en/of wedstrijd in sportkleding naar de sportlocatie (het Sportcentrum) toe te 
komen. 

 

 Sporters worden verzocht de kleedkamers alleen te gebruiken na de sportactiviteit 
(wedstrijd en/of training) om snel om te kleden en eventueel kort te douchen. 

 

 Teambesprekingen mogen niet in de kleedkamer plaatsvinden. 
 

 Per kleedkamer zal aangegeven worden hoeveel mensen er tegelijkertijd binnen mogen zijn 
(afhankelijk van de grootte van de kleedkamers). Let op: je kunt nooit met het hele team 
tegelijk in de kleedkamer zijn. 
 

 Douchen en plaatsen die niet gebruikt mogen worden in de kleedkamers zijn afgeplakt.  
 

 Drinken en eten in de kleedkamer is verboden. 
 

 Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verenigingen/sporters dat men zich aan 
deze regels houdt. Vraag teambegeleiders/aanvoerders om hun teams goed te instrueren. 
Bij misbruik of overtreding van de regels zullen we de kleedkamers opnieuw moeten sluiten. 

 
Wedstrijden/competities 
 

 Officiële wedstrijden voor sporters boven de 18 jaar zijn niet toegestaan. Onderlinge 
wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan.  

 

 Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij de onderlinge wedstrijden.  


