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Starten met trainen, wedstrijden & 
Coronamaatregelen 
 
We mogen weer volleyballen in de Bouwmeester en de Els. Wat ontzettend fijn dat we weer mogen 
trainen, wedstrijden spelen en in de kantine kunnen plaats nemen. Om elkaar te kunnen blijven 
ontmoeten, is het belangrijk dat we als vereniging bewust zijn van de gedeelde verantwoordelijkheid 
die we hebben en dat elkaar hierop mogen aanspreken. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken 
staat voorop. 
Per 1 juli zijn de beperkingen voor sporten, zowel in de zaal als buiten, voor alle leeftijdsgroepen 
opgeheven. De 1,5 meter afstandsregel blijft van kracht (voor iedereen vanaf 18 jaar). Tijdens het 
sporten mag de afstandsregel - waar dat niet mogelijk is - tijdelijk of zo kort mogelijk worden 
losgelaten. Kortom, we mogen weer ‘gewoon’ spelen! Lees hieronder hoe we dat mogelijk maken bij 
Volleybal Vereniging Havoc. 
 
Belangrijke voorzorgsmaatregelen 
Voor het betreden van de Bouwmeester of de Els gelden de maatregelen van het RIVM.  
Blijf thuis en laat je testen, als:  
- Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts. 
- Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
- Een familielid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona. 
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts. 
 
Verantwoordelijkheid 
Bij Havoc is een Coronateam opgezet dat een protocol heeft opgesteld en het aanspreekpunt is voor 
alle leden, ouders en vrijwilligers bestaande uit leden van technische commissie en het bestuur: 
Sanne Dijkman, Harriet Nijland, Mart Hamoen, Angelique Smeeman en Dennis Ottenschot. Heb je 
vragen of opmerkingen; spreek hen in de sporthal aan of stuur een mail naar info@vvhavoc.nl 
 
Tegelijkertijd ligt er een grote verantwoordelijkheid bij ieder lid en ieder team. Wij zijn samen een 
vereniging en samen maken we het mogelijk dat we kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten, 
waarbij de gezondheid van een ieder voorop staat. Door het protocol na te leven blijft sporten 
mogelijk en kan iedereen zorgeloos naar de sporthal komen. Maak dit bespreekbaar met elkaar 
binnen de vereniging en accepteer het ook als je een keer ergens op aangesproken wordt. 
 
Protocol 
Het liefst willen we allemaal weer gewoon volleyballen, andere teams toejuichen vanaf de tribune en 
in de kantine gezellig wat drinken. Dat kan en mag allemaal, maar niet ‘gewoon’ en daar zijn 
verschillende protocollen voor opgesteld. 
Probeer vooral te beseffen wat er allemaal weer mogelijk is. Natuurlijk willen wij als Havoc ook graag 
terug naar de normale situatie, maar het is al mooi dat we elkaar kunnen ontmoeten. 
 
Voorzorgsmaatregelen: 
Bij deze maatregelen zorgt de leeftijd voor maatwerk. Er zijn drie categorieën: tot en met 12 jaar (alle 
CMV-leden); 13 tot 18 jaar (jeugdleden); vanaf 18 jaar (senioren). De hygiënemaatregelen gelden 
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voor iedereen; de afstandsregel brengt afwijkingen met zich mee. 
- Protocol trainingen (zie bijlage) 
- Protocol kantine (zie bijlage) 
- Protocol wedstrijden (zie bijlage) 
Het kan zijn dat er vanuit de overheid/RIVM of NOC*NSF tussentijds aanpassingen worden 
medegedeeld. Uiteraard stellen wij iedereen hiervan op de hoogte via website en facebook. 
 
Vanaf 100 personen dient een gezondheidscheck en registratie plaats te vinden. Op de zaterdag 
competitiedagen is het niet nodig je bij de entree te registeren. Er worden op zaterdag maximaal 2 
wedstrijden tegelijkertijd gespeeld waardoor wij de 100 personen niet halen. Bij de kantine 
daarentegen dien je je wel te registreren en moet er een gezondheidscheck plaats vinden. Alleen 
zitplaatsen zijn toegestaan. Een ieder dient zich aan de richtlijnen van de kantine te houden.  

Tijdpad 
Als Havoc hebben we ons eigen Havoc spoorboekje opgesteld. Lees hieronder wat dit precies 
inhoudt. 
 
Vanaf maandag 17 augustus 
Senioren en ABC teams beginnen weer met trainen. Kleedkamers (max. 9 personen per kleedkamer) 
en douches (max. 9 personen per doucheruimte) zijn toegankelijk en beschikbaar.  
Tip: Kom in sportkleding naar de sporthal en douche bij voorkeur ook thuis. 
Kantine is open. Maximaal 22 zitplaatsen. Geen sta plaatsen. 
 
Vanaf maandag 24 augustus 
Recreanten teams beginnen weer met trainen. Kleedkamers (max. 9 personen per kleedkamer) en 
douches (max. 9 personen per doucheruimte) zijn toegankelijk en beschikbaar.  
Tip: Kom in sportkleding naar de sporthal en douche bij voorkeur ook thuis. 
Kantine is open. Maximaal 22 zitplaatsen. Geen sta plaatsen. 
 
Vanaf maandag 31 augustus 
CMV teams beginnen met trainen en zo zijn alle teams gestart met trainen voor het seizoen 
2020/2021. De teams trainen op het veld en tijdstip aangegeven op de zaalplanning. 
De kantine is alleen toegankelijk voor Havoc leden die getraind hebben of voor Havoc die een 
oefenwedstrijd gespeeld hebben.  
Zitplaatsen zijn verplicht. Maximaal 22 zitplaatsen in de kantine; maximaal 30 zitplaatsen op de 
tribune. Tijdens trainingen kan er beperkt publiek ontvangen worden. Bij wedstrijden wordt GEEN 
publiek ontvangen. Het protocol voor de kantine volgt z.s.m. 
 
Vanaf dinsdag 15 september 
De competitie (van de Nevobo) start met de eerste wedstrijden. Bij de thuiswedstrijden van Havoc 
kan GEEN publiek aanwezig zijn ivm de beperkte ruimte. Dit staat ook beschreven in de informatie 
brief openstelling gemeentelijke binnensportaccommodaties Corona van de Gemeente Haaksbergen. 
 
Link: Noodverordening Gemeente Haaksbergen d.d. 21-8-2020 (zie bijlage) 

Link: Informatie openstelling gemeentelijke binnensportaccommodaties Corona dd. 25-8-2020  
(zie bijlage) 


