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Protocol veilig buiten trainen 
In onderstaand protocol wordt uitgelegd wat de maatregelen zijn om te kunnen trainen. 

Wij zijn te gast bij v.v. Haaksbergen op Park Scholtenhagen. 
 
Belangrijke voorzorgsmaatregelen algemeen 
Voor het betreden van beide sportcomplexen 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. Dit geldt voor iedereen! 

 
Hygiënemaatregelen 

• Was voor en na afloop thuis je handen en onderarmen met water en zeep of gebruik bij aankomst op 
locatie met desinfectiegel. 

• Gebruik je eigen materialen (zoals bidon en handdoek) tijdens de training. 
 
Richtlijnen in het kort 

• Tijdens trainingen hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

• Voor trainers geldt: houd 1,5 meter afstand met sporters tenzij noodzakelijk voor (veilige) 
beoefening/begeleiding van de sport. 

• Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een punt of bij 
een wissel. 

• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan. Applaudisseren wel. 

• Na afloop van de training de ballen en trainingsattributen opruimen in de beschikbaar gestelde 
ruimte bij v.v. Haaksbergen. 

• Onze trainers zijn nog steeds onze corona functionarissen op het sportcomplex. Zij zijn herkenbaar 
aan de gele of oranje hesjes en aanspreekpunt tijdens de training. Samen met de spelers maken jullie 
het mogelijk om samen te volleyballen met inachtneming van de regels! 
 

Protocol v.v. Haakbergen 
• Alleen spelers en trainers hebben toegang tot het sportcomplex.  

• Zet je fiets in het fietsenrek bij de ingang. Auto’s mogen geparkeerd worden op de grote 
parkeerplaats naast het complex van v.v. Haaksbergen. Niet op de kleine parkeerplaats naast de 
fietsenstalling. 

• Loop langs het verenigingsgebouw/kantine rechtdoor langs het pannaveld naar onze volleybal 
velden. Terugweg is dezelfde of aan de andere kant van het pannaveld. 

• Er mag geen publiek komen. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar het sportcomplex. 

• Kom in je trainingskleding naar het sportcomplex. 

• Op het sportcomplex vermijd je contact met spelers uit andere teams. 
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• Na afloop van de training verlaat je het complex van v.v. Haaksbergen zo snel als mogelijk. Je blijft 
niet even hangen om na te praten, andere zaken te regelen of iets dergelijks. Volleybal technische- 
en tactische zaken worden tijdens de training besproken. Je vertrekt in je sportkleding van het 
complex van v.v. Haaksbergen. 

• De kleedkamers zijn niet open tijdens de training en er kan niet gedoucht worden. De kleedkamers 
kunnen ook niet gebruikt worden om jassen, tassen of andere zaken tijdens de training neer te 
leggen, immers de kleedkamers blijven dicht. 

• Van v.v. Haaksbergen mogen we gebruik maken van een ruimte om hier de ballen en 
trainingsattributen neer te leggen. Er is een toilet voor de allerhoogste nood. EHBO set is aanwezig. 
Bij vragen is ook terreinbeheerder Johan Diepenmaat vaak aanwezig. 


