
 

  

Coronaprotocol Volleybalvereniging OLHACO  

(geldig vanaf 17 augustus 2020) 

 

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen volleyballen zijn er voor de verschillende 

doelgroepen richtlijnen opgesteld door de gemeenten en NOC/NSF. 

Dit protocol van volleybalvereniging OLHACO is opgesteld aan de hand van deze richtlijnen en zal 

aangepast worden zodra er ontwikkelingen zijn. 

Wij gaan ervan uit dat onze leden, trainers, begeleiders, supporters en de ouders van onze 

jeugdleden de delen die betrekking hebben op hun hebben, goed doorlezen en zich hier aan houden.   

Algemene maatregelen 

1. Gezond verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen! Als je 

positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen 

COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis; 

2. Bij volleybalvereniging OLHACO hebben we wellicht te maken met leden die op vakantie zijn 

of zijn geweest in een gebied waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt. Wij volgen hierin 

de richtlijnen van het RIVM en willen leden en ouders/verzorgers verzoeken zich te houden 

aan het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit betekent dat je in die 

periode niet welkom bent in de sporthallen/zalen om te trainen of als bezoeker; 

3. De trainers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van een presentielijst welke eens per 2 

weken doorgezonden moet worden naar de coronacoördinator;  

4. Voor volleybalvereniging Olhaco is één coronacoördinator aangewezen; Arnold Heerts is te 

bereiken op 06-14748010 of via voorzitter@olhaco.nl;  

5. In sporthal Trasselt zal een looproute worden aangegeven naar de kleedkamers. Dit zal een 

één richtingsroute worden. Iedere aanwezige dient zich aan deze looproute te houden; 

6. Kleedkamer 1 (dichtst bij de EHBO kamer) zal worden gebruikt in de looproute en wordt niet 

gebruikt als kleedkamer; 

7. Kom zoveel mogelijk in de sport/wedstrijdkleding, zodat gebruik van de kleedkamers beperkt 

blijft. Kom maximaal 10 minuten voor aanvangstijd naar de sporthal. Ook bij 

thuiswedstrijden: kom zo kort mogelijk van tevoren naar de sporthal; 

8. Het gebruik van kleedkamers en douches is mogelijk, waarbij rekening gehouden dient te 

worden met de 1,5 meter afstand; 

9. Ga voor training en wedstrijd thuis naar het toilet. De toiletten in de sporthallen kunnen 

minimaal gebruikt worden; 

10. Tijdens wedstrijden zal er ook ontsmettingsmiddel op de teltafels staan; 

11. Dames 1 en Heren 1 zullen hun thuiswedstrijden spelen op groot Center Court. Het derde 

veld is daardoor niet beschikbaar voor spelende kinderen; 

12. In Trasselt en overige hallen mogen maximaal 100 toeschouwers aanwezig zijn die de 1,5 

meter regel in acht moeten nemen; 

13. Bij officiële wedstrijden zowel door de week als in het weekend zijn toeschouwers (beperkt) 

toegestaan. Bij oefenwedstrijden op trainingsdagen zijn er geen toeschouwers welkom. Bij 

oefenwedstrijden op zaterdag zijn toeschouwers (beperkt) welkom; 
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14. In Trasselt zijn op de tribunes de beschikbare zitplaatsen aangegeven met een sticker, let op 

er zijn maar een beperkt aantal zitplaatsen; 

15. Wanneer deze plekken bezet zijn is de zaal in principe vol. Plaatsen kunnen niet gereserveerd 

worden en er wordt gewerkt met het principe vol=vol; 

16. Bij trainingen worden vooralsnog geen toeschouwers toegelaten. Ook ouders mogen niet in 

de sporthal komen en worden verzocht buiten te blijven bij het brengen en halen; 

17. Na de wedstrijden in Trasselt worden de aanwezige teams verzocht z.s.m. de hal te verlaten. 

Dit i.v.m. met het maximum aantal toegestane toeschouwers in de hal; 

18. De kantine zal tijdens de trainingen voorlopig nog niet open zijn; 

19. Bij de oefentoernooien zal de kantine wel geopend worden. In de kantine zullen de 

protocollen voor Horeca van kracht zijn. Er is beperkte ruimte in de kantine; 

 

Wij hopen op een ieders medewerking en het naleven van bovengenoemde maatregelen en 

afspraken. 

 

Met sportieve groet, 

Bestuur volleybalvereniging OLHACO 

 

Bijlage: Algemeen protocol vanuit NOC/NSF  

- Bijlage 1; Protocol voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

- Bijlage 2; Protocol voor sporters 

- Bijlage 3; Protocol voor ouders/verzorgers en toeschouwers  

 

  



 

  

Bijlage 1; protocol voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

 

1. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

2. Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 

3. Wijs sporters op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen high fives; 

4. Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat 

een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten 

worden; 

5. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters 

van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de 

kleedkamers en in de kantines; 

6. Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) 

beoefening/begeleiding van de sport; 

7. Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters t/m 12 jaar; 

8. Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde 

contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van 

overwinningsmomenten of tijdens een wissel; 

9. Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is 

dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd); 

10. Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel 

mogelijk in vaste groepen; 

11. Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 

niet gebeurt; 

12. Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; maak 

na elke training de ballen schoon;  

13. Laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; 

14. Laat sporters van 18 jaar en ouder tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand 

houden; 

15. Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers 

onderling, ook de wissels buiten het veld;  

16. Wedstrijdformulieren zoveel mogelijk thuis digitaal invullen;  

17. Na de wedstrijd en/of training dienen spelers en trainers de hal z.s.m. te verlaten.  

 

 

 

  



 

  

Bijlage 2; protocol voor sporters 

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Heb je klachten? Blijf thuis en laat 

je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van 

een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en 

hygiëneregels in acht; 

2. Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat 

een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten 

worden; 

3. Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de sporter 

meetelt als publiek en 1,5 meter afstand moet aanhouden. Verlaat na de training en 

wedstrijd z.s.m. de sporthal;  

4. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters 

van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de 

kleedkamers en in de kantines; 

5. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek 

contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel; 

6. Vanaf 13 jaar: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één 

vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden; 

7. Alle kleedkamers en douches van binnensport locaties zijn opengesteld. Voor 

18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand; 

8. Volg altijd de aanwijzingen (zoals looproutes en instructies) van de organisatie op, 

bijvoorbeeld van trainers, buurtsportcoaches, toezichthouders en bestuursleden; 

9. Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de 

sportlocatie actief zijn; 

10. Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden 

aangeraakt direct na de trainingssessie ontsmet te worden; 

11. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is 

niet toegestaan. 

 

  



 

  

Bijlage 3; protocol voor ouders/verzorgers en toeschouwers  

 

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

3. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; 

4. Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

5. Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op, in, maar ook buiten de sportlocatie, zoals de 

tribune, in de kantine, op de parkeerplaats etc; 

6. Voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering en 

gezondheidscheck, wel geplaceerd (tenzij er sprake is van doorstroming van de 

toeschouwers); 

7. Doe de gezondheidscheck en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de 

accommodatie;  

8. Het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste 

stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen; 

9. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders, 

toezichthouders en bestuursleden; 

10. Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is 

niet toegestaan; 

11. Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één 

vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. 

 


