CORONAPROTOCOL TRAININGEN EN REGULIERE COMPETITIEWEDSTRIJDEN MET REPETITIEF KARAKTER
dd. 10/09/2020

DIT PROTOCOL IS IN PERMANENTE ONTWIKKELING EN GEBASEERD OP DE KENNIS VAN HOGER VERMEDE DATUM.
DE KOMENDE PERIODE KUNNEN NOG REGELMATIG AANPASSINGEN VOLGEN OP BASIS VAN INSTRUCTIES VAN DE
OVERHEDEN, FEDERATIE OF ZAALUITBATERS.

1. Basisregels voor iedereen
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gezond verstand gebruiken staat voorop.
Spelers die symptomen van Covid-19 vertonen, vragen we uitdrukkelijk om NIET te komen trainen en zo snel
mogelijk contact met de huisarts op te nemen.
Voor spelers die na een vakantie terugkeren uit een oranje of rode zone, vragen we om zich eerst te laten
testen.
Ga meteen naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak:
dit geldt voor iedereen; heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
Oxacoleden die een positieve test afleggen zijn verplicht dit onmiddellijk te melden aan de Coronasafe
verantwoordelijke van de club.
Ben je 12 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand en draag een mondmasker in de sporthal, op de parking en
de weg tussen parking en sporthal.
Ontsmet je handen bij het betreden en het verlaten van de sporthal.
Volg de instructies van de zaalverantwoordelijke nauwgezet op en respecteer de aangeduide routing.
Registreer je aanwezigheid bij de coronasteward.

2. Specifieke afspraken en taken
2.1 Coronasafe verantwoordelijke
•
•
•
•

Aanspreekpunt Gemeente/infrastructuur /BVL
Opstellen en updates van dit protocol, publicatie op de Oxaco BBC website en communicatie naar coaches,
spelers en ouders.
Enquête Basketbal Vlaanderen (wordt op de website van BVL gepubliceerd zodat iedere club weet wat zij op
verplaatsing mogen verwachten)
Signalisatie en sensibilisering.
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o
o
o

Naam:
Email:
Telefoon:

Paepen Stef.
oxacobbc.secretaris@gmail.com
0478/25.15.47.

2.2 Ploegafgevaardigde / Coronasteward (PA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de wedstrijd van jouw ploeg en zorgt voor de ontvangst en begeleiding van
het publiek en de officials.
Een fluo BVL-hesje is beschikbaar in de wedstrijdkast.
Je licht de bezoekende ploegen vooraf in over het max aantal toegelaten toeschouwers afhankelijk van het
speelveld (zie punt 5) en het gebruik van de kleedkamers.
Je registreert de aanwezige toeschouwers (zie punt 4).
Je zorgt ervoor dat de toeschouwers zo snel als mogelijk de zaal verlaten na afloop van de wedstrijd.
Je betaalt de refs contactloos met de payconiq app.
Je meldt je aan bij aankomst aan bij de zaalverantwoordelijke en noteert de toegewezen kleedkamers voor
de thuisploeg, de bezoekers en de scheidsrechters op het registratieformulier.
Je controleert en verwittigt na de wedstrijd de zaalverantwoordelijke wanneer de kleedkamers van de
thuisploeg, de bezoekers en de refs na gebruik zijn ontsmet. (zie punt 11)
Je zorgt ervoor dat de toeschouwers in groep de zaal betreden en zo snel als mogelijk de zaal verlaten na
afloop van de wedstrijd (zie punt 10).

2.3 Coach
•
•
•
•
•
•
•
•

Mondmasker dragen is niet verplicht bij opwarming of wedstrijd.
Toezicht op het naleven van de basisregels en begeleiding spelers in de ploegbubbel vanaf het betreden van
de sporthal tot na het verlaten van de sporthal.
Toezicht op desinfectie van de handen van de spelers bij begin en einde van elke training of speelhelft.
Toezicht op desinfectie door de ploeg van het gebruikte materiaal, ballen, banken, tafel, tablets… na de
wedstrijd of training (zie punt 3).
Toezicht op desinfectie door de ploeg van de high touch oppervlakken in de kleedkamer na de wedstrijd (zie
punt 11)
Registratie van de aanwezige spelers op trainingen.
Zorgt ervoor dat de spelers in groep de zaal betreden en zo snel als mogelijk de zaal verlaten na afloop van
een training of wedstrijd (zie punt 10).
Gedragscode voor trainers https://www.sport.vlaanderen/media/13573/voor-de-trainers.pdf

2.4 Speler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mondmasker dragen is niet verplicht bij opwarming, training of wedstrijd
Ontsmet je handen bij begin en einde van elke training of speelhelft (coach voorziet het nodige
ontsmettingsmateriaal)
Beperk fysiek contact met andere spelers, tenzij in wedstrijdsituatie
Vermijd fysiek contact met coaches, officials of refs.
Kom op tijd maar niet te vroeg en verlaat de sporthal onmiddellijk na jouw training of wedstrijd.
Breng je eigen drinkbus met drank mee.
Kom in trainings-of wedstrijdtenue toe en wissel enkel van schoenen alvorens het speelveld te betreden.
Kleedkamers zijn niet beschikbaar bij de trainingen, omkleden en douchen gebeurt thuis.
Kleedkamers zijn wel beschikbaar bij de wedstrijden (zie punt11)
Was je eigen outfit.
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•
•
•

Breng naast jouw sportschoenen, de drinkbus en het mondmasker ook je eigen handgel mee als backup.
Gedragscode voor spelers https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf
Gedragscode voor ouders https://www.sport.vlaanderen/media/13574/voor-ouders.pdf

2.5 Ploegbubbel
•
•
•
•
•
•

Elke Oxaco ploeg vormt een afzonderlijke bubbel bestaande uit de officiële spelerslijst + coach.
Indien een speler met meerdere ploegen traint dan worden deze ploegen beschouwd als één bubbel in geval
een speler van de bubbel een positieve COVID-19 test aflegt.
Het maximum aantal spelers per bubbel is beperkt tot 50.
Elke aanwezigheid in de bubbel op training wordt geregistreerd door de coach.
De ploegbubbel vormt zich van zodra een speler zich registreert bij de coach en eindigt na de training of na
een wedstrijd wanneer de spelers de kleedkamers verlaten .
Ploegbubbels moeten buiten het speelveld strikt gescheiden blijven tot ze ontbonden worden vanaf dan
gelden voor de spelers de basisregels (zie punt 1).

2.6 Tafelofficial
•
•
•
•
•
•

Mondmasker dragen is ook verplicht tijdens de wedstrijd.
De wedstrijdtafel wordt verlengd tot 3 x 1.5m, stoel vervangers staat op 1.5m van de tafel.
Vermijd fysiek contact met coaches, officials of refs.
Ontsmet je handen bij begin en einde van elke speelhelft.
Digitaal Wedstrijd Formulier op voorhand in te vullen, gebruik je eigen stylus.
Indien je als bezoekende tafelofficial je niet comfortabel voelt bij de genomen maatregelen, meld dit dan bij
de coronasteward. De thuisploeg neemt dan jouw taak over.

2.7 Referee
•
•
•
•
•
•

Mondmasker dragen is niet verplicht bij opwarming of wedstrijd
Desinfectie handen bij begin en einde van elke speelhelft
Gebruik van kleedkamer is toegestaan voor officiële refs (zie punt 11)
Enkel gebruik van (elektronische) handfluitjes is toegestaan
Handfluiten worden door de club voor de clubrefs ter beschikking gesteld
Geen cash betalingen toegestaan (enkel Payconiq)

2.8 Toeschouwer
•
•
•
•
•

Geen toeschouwers toegelaten bij trainingen.
Enkel ouders van U8 en U10 zijn toegelaten bij begin en einde van een training voor het assisteren bij het
wisselen van de schoenen.
Toeschouwers mogen het speelveld niet betreden.
Slechts een beperkt aantal toeschouwers wordt toegelaten in de zaal. Deze is per zaalinrichting bepaald
volgens het Covid Risk Event Model. (zie punt 5)
Kom op tijd maar niet te vroeg naar de wedstrijd en verlaat de sporthal onmiddellijk na de wedstrijd.

3. Ontsmetten van materiaal
•

Verantwoordelijke = coach die zijn spelers aanstuurt
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•

•

Na elke training of wedstrijd MOET al het gebruikte materiaal grondig ontsmet worden:
o Eerst de binnenkant van het ballenrek of de ballenmand
o Dan de ballen ontsmetten en terug in het rek of de mand plaatsen
o Eventueel ander materiaal ontsmetten en terug zetten
o De bank ontsmetten waarop spelers hun schoenen hebben gewisseld en gerust hebben
o Bij gebruik van lage borden, graag ook de spindel ontsmetten
Het nodige materiaal zal hiervoor aanwezig zijn. De coaches worden gevraagd hier streng op toe te zien. Het
trainingsschema dient zo opgebouwd dat er genoeg tijd voorzien is na de training om alles te ontsmetten.

4. Registratie aanwezigen
•
•
•

•
•

Registratie spelers op trainingen => coach (via de gangbare aanwezigheidslijsten)
Registratie spelers, coaches, officials op wedstrijden => wedstrijdformulier met gekoppeld lidnummer
Registratie toeschouwers wedstrijden => ploegafgevaardigde van de thuisspelende ploeg
o Registratieblad in te vullen bij elke wedstrijd (naam, gsm nummer, emailadres, uur van aankomst,
verwacht uur van vertrek)
o Vraag aan je collega - ploegafgevaardigde van de tegenpartij om hun aanwezigen in te vullen
o Gebruik steeds een eigen pen, ontsmet de pen en je handen na eventueel dubbel gebruik.
o De ploegafgevaardigde post het registratieblad in de brievenbus van de secretaris.
o De registratiebladen worden 14 dagen na de wedstrijd door de club bewaard en nadien vernietigd.
De registratieformulieren liggen in de wedstrijdkasten.
Op de registratieformulieren dienen ook de kleedkamers van de thuisploeg, bezoekers en refs te worden
vermeld.

5. Maximaal aantal aanwezigen op wedstrijden
•

•

Volgens toepassing van het Covid Risk Event Model (zie bijlagen 1 t.e.m. 4) is het aantal aanwezigen beperkt
afhankelijk van de sporthal (Capenberg Oxacocenter of Sportpark Sneppenbos) en de zaalindeling
(langsterrein of dwarsterrein).
Het is de ploegafgevaardigde die de bezoekende tegenpartij (afhankelijk sporthal en zaalindeling) hiervan op
de hoogte moet stellen, de club publiceert de maximum toegelaten aantallen op de website en meldt dit aan
Basketbal.Vlaanderen.

CAPENBERG OXACOCENTER
Op een wedstrijd met het langse speelveld (zie plan bijlage 5) mogen er maximaal 180 personen tegelijk aanwezig
zijn in de zaal t.t.z.:
o
o
o
o

130 toeschouwers (supporters)
37 deelnemers (24 spelers + 2 coaches + 2 ass + 2 kine +2 delegees + 2 scouters + 3 reserve )
3 refs
10 crew ( 2 kassa / registratie + 2 stewards + 2 livestats + 3 tafelofficials + 1 zaalwachter )

Op een wedstrijd met het dwarse speelveld (zie plan bijlage 6) mogen er maximaal 101 personen tegelijk aanwezig
zijn in de zaal t.t.z.:
o
o

44 toeschouwers (supporters + 2 delegees + 6 tafelofficials )
52 deelnemers (48 spelers + 4 coaches)
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o
o

4 refs
1 crew (zaalwachter)

Voor de wedstrijden op de dwars terreinen wordt het aantal aanwezigen beperkt tot 24 personen per ploeg.
(spelers-coaches-staff-delegees-tafelofficials inbegrepen) !
Hou er ook rekening mee dat de pub is niet voldoende groot is om alle aanwezigen te ontvangen en slecht s beperkt is
tot 10 tafels van 4 personen (zie punt 6).

SPORTPARK SNEPPENBOS
Op een wedstrijd met het langse speelveld mogen er maximaal 200 personen tegelijk aanwezig zijn in de zaal t.t.z.:
o
o
o
o

147 toeschouwers (supporters)
37 deelnemers (24 spelers + 2 coaches + 2 ass + 2 kine +2 delegees + 2 scouters + 3 reserve )
3 refs
13 crew ( 2 kassa / registratie + 2 stewards + 2 livestats + 3 tafelofficials + 4 zaalwachters )

Op een wedstrijd met het dwarse speelveld (zie plan bijlage 8) mogen er maximaal 155 personen tegelijk aanwezig
zijn in de zaal t.t.z.:
o
o
o
o

95 toeschouwers (supporters + 2 delegees + 6 tafelofficials )
52 deelnemers (48 spelers + 4 coaches)
4 refs
4 crew (zaalwachters)

Voor de wedstrijden op de dwars terreinen wordt het aantal aanwezigen beperkt tot 36 personen per ploeg.
(spelers-coaches-staff-delegees-tafelofficials inbegrepen) !

6. Cafetaria
•
•

De cafetaria in het Capenberg Oxacocenter is enkel open op wedstrijddagen.
Het Horecaprotocol is hier van toepassing:
o Fysieke afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen aan de tafels dienen gegarandeerd te zijn,
tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig
alternatief (min. hoogte 1,8 m)
o Max. 10 personen per tafel, bestaat uit de personen die behoren tot eenzelfde huishouden en de
maximum 5 vaste contacten van het huishouden.
o Correcte individuele registratie is verplicht en mede de verantwoordelijkheid van de horeca-uitbater.
Deze gegevens moeten gedurende 4 weken bijgehouden worden en nadien vernietigd worden.
o Horeca sluit om 1 uur zodat de klanten tijdig thuis geraken (d.w.z. voor 1.30 uur)
o Er kan enkel zittend geconsumeerd worden en bediening aan tafel is verplicht.
o Wie niet aan tafel zit is verplicht een mondmasker te dragen (bv. bij aankomst of om naar toiletten
te gaan)

CAPENBERG OXACOCENTER
Voor wedstrijden met dwarse terreinen wordt de “PUB” opengesteld en uitgebaat door de club met een beurtrol per
ploeg per speeldag volgens een shiftenplanning opgesteld door de jeugdraad van de club.
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o
o
o
o
o
o

de inrichting en tafelverdeling evenals de maximum capaciteit is bepaald in bijlage 7 (maximum 10
tafels met 4 personen)
maximum 2 tafels mogen enkel in de lengterichting tegen elkaar geschoven worden bij grotere
gezelschappen
Er zijn slechts 4 stoelen per tafel toegelaten
Elke bezoeker dient zijn handen te ontsmetten bij het betreden van de Pub.
Vòòr de start van elke shift moeten de handen van de medewerkers worden ontsmet.
Vòòr de start van elke shift moeten alle high touch oppervlakken van de inkomhal gelijkvloers, de
trap, de pubzaal, de toiletten en de uitgang worden ontsmet:
▪ Deurgrepen
▪ Tafelbladen
▪ Werkbladen
▪ Leuningen, handgrepen
▪ Schakelaars
▪ Bedieningshendels waterkranen, tapkranen
▪ Bedieningshendels zeepdispensers
▪ Spoelknoppen toiletten

Voor wedstrijden op het langse terrein zal in overleg met de uitbater van het Capenberg Oxacocenter de grote
cafetaria worden ingericht.

SPORTPARK SNEPPENBOS
De cafetaria van Sportpark Sneppenbos is de verantwoordelijkheid van zijn uitbater, hier geldt eveneens het
Horecaprotocol.

7. Routing
•

De aanwezigen moeten het principe van éénrichtingsverkeer met aparte in- en uitgangen respecteren en de
aangeduide signalisatie te volgen. Hierdoor worden frontale kruisingen zoveel als mogelijk vermeden en de
bezoekersstromen op een veilige manier geoptimaliseerd.

CAPENBERG OXACOCENTER
De club voorziet volgens de in bijlage uitgewerkte routingplannen (bijlagen 5– 6 – 7) , de signalisatie in de sporthal en
de cafetaria.

SPORTPARK SNEPPENBOS
Hier is de beheerder van de sporthal verantwoordelijk voor routing en signalisatie. (bijlage 8)

8. Stappenplan bij besmetting van een Oxacospeler
•

Het contacttracing team wordt via de huisarts van de speler in werking gezet. Via contacttracing zullen alle
personen in principe geïdentificeerd worden door de overheidsdiensten, en normaliter worden uitgenodigd
om een test te ondergaan. Een eerste negatieve test binnen een ‘close-contact-bubbel’ zoals basketbal,
vraagt een tweede negatief testresultaat ten vroegste 5 dagen na de eerste test en ten vroegste 9 dagen na
het laatste risicocontact.
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•

De club neemt zelf, parallel aan de contacttracing, volgende stappen:
o De spelers, coaches van de eigen ploegbubbel evenals de spelers tegenpartij worden op de hoogte
gebracht (deze laatste via de secretaris/coronsafe verantwoordelijke van de bezoekende club). Zij
dienen per direct in quarantaine te gaan en moeten asap de eerste test laten afleggen.
o Andere personen rondom de ploegbubbel (cafetaria medewerkers, zaalwachters, kinesisten,
tafelofficials, scheidsrechters…) die een rechtstreeks contact hebben gehad met de speler worden
op de hoogte gebracht.
o Basketbal Vlaanderen wordt op de hoogte gebracht.
o De geplande wedstrijden en trainingen van de ploegbubbel van de komende 2 weken worden
opgeschort.

9. Ploegenwissels trainingen
Algemeen principe:
Geen enkele speler betreedt de zaal vooraleer zijn coach aanwezig is, geen enkele coach verlaat de zaal zolang er
nog spelers aanwezig zijn.
Inkomdeur afsluiten mag momenteel nog niet worden toegepast
we wachten hier nog op toestemming van Capenberg.
CAPENBERG
•

De inkomdeuren ( enkel de linkse dubbele inkomdeur, de rechtse dubbele uitgangsdeur blijft open voor
ventilatie evt. afgespannen met een lint) blijven altijd op slot en worden enkel langs binnen geopend door de
coach die zijn ploeg in groep voor de training binnen laat (via de ingangsdeur links) en na de training in groep
terug buiten laat (via de uitgangsdeur rechts). Spelers wachten buiten tot de coach hen komt halen
(mondmaskers ook buiten verplicht!). De coach verzamelt de ploeg en betreedt de zaal pas wanneer de
vorige ploeg deze heeft verlaten. Let er op dat je de deur na het openen terug afsluit met de draaiknop! De
in- en uitgang zullen fysiek worden gescheiden door kasten in het midden van de inkomhal. Ouders worden
niet toegelaten, (behalve bij U8 en U10 voor assistentie bij het wisselen van schoenen). De coach mag via de
tennis kleedkamer (uiterst links aan draaitrap) de zaal eerder betreden. Het is belangrijk dat jouw ploeg
contact met eventueel andere trainende ploegen vermijdt. Aan de ouders moet worden gevraagd om stipt
te zijn in het brengen en afhalen van kinderen, de coach wacht tot iedereen van zijn ploeg werd opgehaald.

SNEPPENBOS
•

Hier geldt een zelfde principe, we kunnen echter de zaal fysiek niet afsluiten. Spelers wachten buiten tot de
coach hen komt halen (mondmaskers ook buiten verplicht!). De coach meldt zich eerst aan bij de
zaalwachter, verzamelt de ploeg en betreedt de zaal pas wanneer de vorige ploeg deze heeft verlaten.
Ouders worden niet toegelaten, (behalve bij U8 en U10 voor assistentie bij het wisselen van schoenen).

10. Ploegenwissels wedstrijden
Algemeen principe:
Geen enkele toeschouwer betreedt de zaal vooraleer de PA (ploegafgevaardigde of de door hem/haar
aangestelde coronaverantwoordelijke) aanwezig is, geen enkele PA verlaat de zaal zolang er nog toeschouwers
aanwezig zijn.
En
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Geen enkele speler betreedt de zaal vooraleer zijn coach aanwezig is, geen enkele coach verlaat de zaal zolang er
nog spelers aanwezig zijn.
Inkomdeur afsluiten mag momenteel nog niet worden toegepast
we wachten hier nog op toestemming van Capenberg.
CAPENBERG
•

•

De ploegafgevaardigde of de door hem/haar aangestelde coronaverantwoordelijke (verder als PA
aangeduid) van de thuisploeg draagt een door Basketbal Vlaanderen ter beschikking gesteld fluo hesje, deze
liggen in de wedstrijdkast, ze worden na de wedstrijd doorgegeven aan de volgende PA.
De inkomdeuren (enkel de linkse dubbele inkomdeur, de rechtse dubbele uitgangsdeur blijft open voor
ventilatie afgespannen met een lint) blijven altijd op slot en worden enkel langs binnen geopend door de
coach of PA die de ploegen en toeschouwers in groep voor de wedstrijd binnen laat (via de ingangsdeur
links) en na de training in groep terug buiten laat (via de uitgangsdeur rechts). Spelers en toeschouwers
wachten buiten tot de coach of PA van de thuisploeg hen komt halen (mondmaskers ook buiten verplicht!).
De zaal mag pas worden betreden wanneer alle aanwezigen van de voorgaande wedstrijd deze heeft
verlaten. Let er op dat je de deur na het openen terug afsluit met de draaiknop! De in- en uitgang zullen
fysiek worden gescheiden door kasten in het midden van de inkomhal. De coach en PA mogen via de tennis
kleedkamer (uiterst links aan draaitrap) de zaal eerder betreden.

SNEPPENBOS
•
•

De ploegafgevaardigde of de door hem/haar aangestelde coronaverantwoordelijke (verder als PA
aangeduid) van de thuisploeg draagt een door Basketbal Vlaanderen ter beschikking gesteld fluo hesje, deze
liggen in de wedstrijdkast, ze worden na de wedstrijd doorgegeven aan de volgende PA.
Voor de ploegenwissels op Sneppenbos bij wedstrijden geldt een zelfde principe als in Capenberg, we
kunnen echter de zaal hier fysiek niet afsluiten. De coach en ploegafgevaardigde melden zich eerst aan bij de
zaalwachter. Spelers en toeschouwers wachten buiten tot de coach of PA hen komt halen (mondmaskers
ook buiten verplicht!). De zaal mag pas worden betreden wanneer alle aanwezigen van de voorgaande
wedstrijd deze heeft verlaten.

11. Gebruik van kleedkamers
•
•

•
•

•
•

Kleedkamers zijn enkel beschikbaar bij wedstrijden (niet bij trainingen).
De ploegafgevaardigde van de thuisploeg meldt zich bij aankomst aan bij de zaalverantwoordelijke en
noteert de toegewezen kleedkamers voor de thuisploeg, de bezoekers en de scheidsrechters op het
registratieformulier.
Enkel de spelers van dezelfde ploegbubbel mogen de toegewezen kleedkamer betreden.
Na gebruik dienen de high-touch oppervlakken in de kleedkamer door de gebruiker te worden
gedesinfecteerd. :
o Deurklinken
o Handgrepen
o Leuningen
o Schakelaars
o Bedieningshendels waterkranen en dispensers
o Kapstokken
o Zitbanken
Deze high-touch oppervlakken worden met een alcoholoplossing verneveld en nadien drooggewreven met
propere papieren doek. Gebruikte doeken worden onmiddellijk in de vuilbakken gegooid.
Na de desinfectie worden de handen ontsmet.
De zaaluitbater voorziet per kleedkamer voldoende ontsmettingsmateriaal.
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•
•
•

De coach zorgt ervoor dat de kleedkamer enkel door zijn ploegbubbel wordt gebruikt en nadien door zijn
ploegbubbel wordt ontsmet.
De PA licht de tegenpartij en refs in over het gebruik van de kleedkamers.
De PA controleert en verwittigt na de wedstrijd de zaalverantwoordelijke wanneer de kleedkamers van de
thuisploeg, de bezoekers en de refs na gebruik zijn ontsmet.

12. Bijlagen
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Covid Risk Event Model Capenberg bij gebruik van het langse terrein
2. Covid Risk Event Model Capenberg bij gebruik van de dwarse terreinen
3. Covid Risk Event Model Sneppenbos bij gebruik van het langse terrein
4. Covid Risk Event Model Sneppenbos bij gebruik van de dwarse terreinen
5. Routingplan en inrichting Capenberg bij gebruik van het langse terrein
6. Routingplan en inrichting Capenberg bij gebruik van de dwarse terreinen
7. Routingplan en inrichting Capenberg bij gebruik van de “Pub”.
8. Routingplan en inrichting Sneppenbos bij gebruik van de dwarse terreinen
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