
 

Corona Protocol Competitie 2020/2021 
Versie 28-09-2020 

Om verantwoord te kunnen (blijven) volleyballen is er een corona protocol gemaakt met als basis het 

Protocol Indoor Volleybal van De Nevobo en het algemeen protocol verantwoord sporten van 

NOC/NSF. Ook zijn voor het gebruik van Sporthal de Zwet in afstemming met de beheerder afspraken 

gemaakt.   

Algemene richtlijnen van RIVM en NEVOBO: (belangrijkste punten) 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 

 Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten) 

 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 

 ABC Jeugd – Geen afstand onderling, wel 1,5 meter tot personen boven 18 jaar 

 Senioren – Altijd 1,5 meter afstand behalve tijdens het spelen van de wedstrijd 

Richtlijnen Sporthal  de Zwet 

 Alle bezoekers registreren zich bij de ingang. Behalve spelers geregistreerd op het DWF. 

 Alle bezoekers ontsmetten bij binnenkomst hun handen met de beschikbare desinfectiegel. 

 Volg de looplijnen en instructies op locatie. 

 Er zijn geen toeschouwers toegestaan. 

 Er mogen maximaal 6 personen tegelijkertijd in 1 kleedkamer.  

 Er mogen maximaal 3 personen tegelijkertijd in de doucheruimte. 

 De kantine van de Zwet is gesloten. 

 Volg de instructies op van de aanwezige coronaverantwoordelijke (kantinepersoneel en 

zaalwacht). 

  



 

 

Wedstrijdprotocol: 

 

Voor de wedstrijd: 

 Teams komen niet eerder dan 30 minuten voorafgaand aan de wedstrijd binnen. 

 Teams komen in sportkleding en maken voor de wedstrijd geen  gebruik van de kleedkamers 

zodat er minder druk komt op de beperkte ruimte in de kleedkamers. 

 Er worden geen handen geschud voorafgaand aan de wedstrijd 

 Het DWF is vooraf thuis kloppend ingevuld 

 De tellertafel wordt door maximaal  1 volwassen persoon of 2 jeugdleden bemand 

 

Tijdens de wedstrijd: 

 Fysiek contact zoals high fives of knuffels en hard stemgebruik zijn niet toegestaan.  

 Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan. 

 Spelers en coaches >18 houden ook op de spelersbank afstand van elkaar. Indien nodig kan 

een bank worden bijgeplaatst 

 Bij aanvang wordt bepaald wie begint met de opslag en wie welke speelhelft. Tijdens de 

wedstrijd wordt niet van speelhelft gewisseld. Na de wedstrijd wordt door het huisteam de 

spelersbank schoongemaakt voor de volgende wedstrijd. 

 

Na de wedstrijd: 

 Na einde wedstrijd verlaten de teams de zaal (uitzondering CMVjeugd) en gaat het team 

direct douchen of omkleden.  

 De teams verlaten zo snel mogelijk na de wedstrijd de sporthal.   

 

We hopen op een sportieve en bovenal gezonde en veilige competitie, dat kan alleen met inzet van 

iedereen. We rekenen dan ook volledig op jullie inzet om dit met elkaar mogelijk te maken. 

Voor vragen en/of opmerkingen: info@ritolavolleybal.nl 
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