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Protocol: Trainingen vanaf 5 juni 2021 

In onderstaand protocol wordt uitgelegd wat de maatregelen zijn om te kunnen trainen, gebruik te maken 
van de douche- en toiletvoorzieningen en om door middel van looproutes voldoende afstand te kunnen 
houden tot elkaar buiten het veld. 

Algemene richtlijnen 
 
• Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand.  
• 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.  
• Personen van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.  
• Vermijd drukte.  
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.  
• Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen (zoals bidon en handdoek) tijdens de training. 
• De beheerders zetten bij het openen van de sporthal altijd de ventilatie in de sporthal aan. 
• Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent.  
• Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels.  
• Vermijd hard stemgebruik.  
• Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan 
 

Algemene zaken  
 
Afstand houden  
Voor en na de training/wedstrijden gelden de volgende afstandsregels voor iedereen:  
• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, een afstand bewaren 
van minimaal 1,5 meter. En, behalve kinderen t/m 12 jaar, mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou 
komen.  
• Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, 
maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag 
ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.  
• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 
meter bij jou komen. Tijdens de training/wedstrijd hoeven de sporters onderling geen 1,5 meter afstand te 
houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Dit geldt voor alle leeftijden. 
 
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter 
afstand tot elkaar te houden. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de 
warming-up of de teambespreking. 
 
Onze trainers zijn nog steeds onze corona functionarissen in de sporthal. Zij zijn herkenbaar aan de gele of 
oranje hesjes en aanspreekpunt tijdens de training. Samen met de spelers maken zij het mogelijk om samen 
te volleyballen met inachtneming van de hieronder genoemde regels. 
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De palen en netten worden door de laatst trainende teams weer opgeruimd! Ook mogen de ballenkarren na 
afloop van de training weer naar het clubgebouw. 
 
Ouders van jeugdleden die hun kind naar de sporthal brengen en ophalen, moeten buiten wachten.  
 
Mondkapjes verplichting  
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een verplichting een niet-medisch mondkapje te dragen in publiek 
toegankelijke binnenruimtes. Bij het betreden en verlaten van de sportaccommodatie dragen spelers en 
coaches van 13 jaar en ouder een mondkapje. Tijdens het sporten mag dit mondkapje af. Het mondkapje is 
geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, 
zingen en schreeuwen in de zaal; 
 
Gezondheidscheck  
In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training. Het advies is om deze check 
niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. 
 
Coronabesmetting binnen het team of de vereniging  
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment 
geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon de richtlijnen volgt die de GGD hem 
of haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in 
quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde 
quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden. 
 
Aantal personen  
Per zelfstandige ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn (uitgezonderd de leeftijd t/m 17 jaar), 
exclusief personeel.  
In het aantal personen dat tegelijk mag trainen wordt onderscheid gemaakt in leeftijdsgroepen.  

• Voor sporters van 18 jaar en ouder:  
- Per zelfstandige ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn (uitgezonderd de leeftijd 
t/m 17 jaar), exclusief trainers.  
- Tijdens het sporten hoeven de sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is 
voor de sportbeoefening.  
- Wedstrijden zijn niet toegestaan, wel is het toegestaan om onderlinge oefenwedstrijden te spelen.  

• Voor kinderen en jeugd in de volleybalspeeltuin, CMV- of ABC-jeugd leeftijd:  
- Alle kinderen en jeugdspelers t/m 17 jaar zijn uitgezonderd van de regel van maximaal 50 personen 
per zelfstandige ruimte. Voor spelers en trainers boven de 18 jaar geldt deze regel van maximaal 50 
personen per zelfstandige ruimte wel.  
- Iemand die 18 jaar is en in de jeugdcompetitie is ingedeeld mag wel blijven trainen met zijn/haar 
team. Hier is er dus sprake van dispensatie.  
- Wedstrijden tegen andere verenigingen uit de regio zijn toegestaan.  

• Bij een combinatie van senioren en jeugd:  
- Per zelfstandige ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn, exclusief trainers. Kinderen 
en jeugd t/m 17 jaar worden niet meegeteld in het maximum van 50 personen per zelfstandige 
ruimte, spelers en trainers boven 18 jaar wel. 
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Kleedruimtes, toilet- en douchevoorzieningen 
- Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen zijn weer geopend.  
- Beperk het toiletbezoek en kom al omgekleed naar de sporthal. Na afloop van de training heeft thuis 

douchen de voorkeur. 
-  

Sportkantine  
Sportkantines en terrassen mogen weer open zijn, tussen 6.00 en 22.00 uur. Hiervoor gelden alle regels die 
ook voor de reguliere horeca gelden. Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn 
niet toegestaan. Zelfbediening is niet toegestaan. In de sportkantine in de Bouwmeester zijn maximaal 22 
personen toegestaan. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Maximaal 11 personen aan 
een tafel op 1,5 meter afstand, tenzij het gaat om een huishouden en kinderen t/m 12 jaar.  
Draag binnen een mondkapje tijdens het verplaatsen. 
 
Publiek  
Publiek is niet toegestaan bij sportwedstrijden en trainingen. 
 
Looproutes 

- Het Coronateam heeft looproutes met éénrichtingsverkeer aangebracht in de Bouwmeester, zodat 
iedereen zoveel mogelijk zich kan houden aan de 1,5 meter afstand. Volg hiervoor de blauwe pijlen 
op de vloer. 

- Bij binnenkomst staat een desinfectiepaal. Houd rechts aan om naar de sporthal te lopen. 
- Kom in sportkleding naar de sporthal. Het kan zijn dat de kleedkamer bezet is van de voorgaande 

groep! 
- Kleedkamers zijn alleen via de zaal te betreden en worden via andere deur weer verlaten. 
- Het kan nl zijn dat de kleedkamer nog in gebruik is door de voorgaande groep! Schoenen en 

kniebeschermers kunnen op de tribune in de sporthal aangetrokken worden. Zorg dat de tassen 
tijdens de training in de sporthal op de tribune staan tezamen bij die van je teamgenoten. Het 
volgende team kan dan zijn of haar tassen ook bij elkaar zetten op de andere helft van de tribune. 

- Tussen de trainingen wordt een tijdvak van 10 minuten gereserveerd voor het team dat getraind 
heeft en het volgende team. Geldt voor seniorenteams die na de jeugd trainen en teams die na de 
CMV trainen ivm ouders die hun kind(eren) ophalen. De sporters hebben dan kort de tijd de zaal via 
de kleedkamer te verlaten om te douchen of via de te volgen looproute naar huis te gaan.  

- Nog steeds geldt; kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de sporthal. 


