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Algemeen 

Op maandag 11 mei 2020 starten we met trainen in de open lucht op de grasvelden 
van Zwembad De Hooghe Waerd (Frankrijkstraat 63, 3402 BE IJsselstein). Wij volgen de regels 
en maatregelen van de Nevobo (Nederlandse volleybalbond). We zijn blij dat we in goed 
overleg met het zwembad en de gemeente IJsselstein hier de komende tijd mogen sporten. 

We mogen volgens de regels van de Nevobo met maximaal zes personen + één trainer per 
veld werken. We hebben drie velden kunnen realiseren. We hadden graag de mogelijkheid 
geboden om twee keer per week te kunnen trainen. Helaas lukt dit niet vanwege deze 
beperking. 

Met behulp van posters, pijlen en andere maatregelen zorgen we ervoor dat we aan alle 
richtlijnen voldoen. Ook evalueren we na de eerste trainingsweek onze eigen werkwijze. Dit 
betekent dat er de komende weken mogelijk nog wijzigingen in deze handleiding worden 
doorgevoerd. Hierover wordt iedereen geïnformeerd.  

In dit document zijn de regels en richtlijnen voor de trainingen te vinden. Lees deze goed door 
en bespreek ze met uw kind! 

In de maand mei trainen we nog volgens de teamindeling van het seizoen 2019-2020. We 
hebben geprobeerd zoveel mogelijk teams op dezelfde dagen te laten trainen als het 
afgelopen seizoen. Verderop in het document vind je het trainingsschema en de trainers. 

Regels en richtlijnen 

De Nevobo heeft de richtlijnen van het kabinet vertaald naar het buitenvolleybal. De 
richtlijnen zijn strikt en we drukken iedereen op het hart zich eraan te houden. 

Zie hieronder de links naar de informatie van de Nevobo of klik op de afbeelding hieronder. 

Lees deze maatregelen s.v.p. goed door! 

Voorzorgsmaatregelen veiligheid en hygiëne voor spelers t/m 12 jaar [informatie vooraf]   
Voorzorgsmaatregelen veiligheid en hygiëne voor spelers van 13 jaar en ouder [informatie 
vooraf]  

Op de locatie bij Zwembad De Hooghe Waerd hebben wij posters opgehangen waarop deze 
voorzorgsmaatregelen nogmaals duidelijk worden gemaakt. Hieronder is een indruk gegeven 
van de posters. 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6599/Maatregelen%20spelers%20t:m%2012jr%20%5Bvoorafgaand%5D%5B080520%5D.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/6595/Maatregelen%20spelers%2013+%20jr%20%5Bvoorafgaand%5D%5B080520%5D.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/6595/Maatregelen%20spelers%2013+%20jr%20%5Bvoorafgaand%5D%5B080520%5D.pdf
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Naast deze algemene richtlijnen vanuit de bond hebben we ook een aantal specifieke 
maatregelen voor onze locatie. De situatietekening hieronder is een impressie van hoe het 
eruit komt te zien. Het kan zijn dat de velden uiteindelijk op een iets andere plek liggen. 

Zwembad De Hooghe Waerd, Frankrijkstraat 63, 3402 BE IJsselstein. 

 

• We hebben een gedeelde in- en uitgang rechts van de officiële ingang van het zwembad. 

• Iedereen komt zoveel mogelijk alleen en op de fiets of lopend. 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6599/Maatregelen%20spelers%20t:m%2012jr%20%5Bvoorafgaand%5D%5B080520%5D.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/6595/Maatregelen%20spelers%2013+%20jr%20%5Bvoorafgaand%5D%5B080520%5D.pdf
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• Iedereen komt op tijd en verzamelt in het gele gedeelte (de verzamelplaats). Dit is met 

posters aangegeven. Ouders mogen hier niet komen. Op tijd komen houdt in dat je 

maximaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent. Kom NIET te laat! 

• In het gele gedeelte moet 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden. 

• Ouders zijn niet welkom bij de training om te komen kijken. 

• De groep die heeft getraind verlaat eerst het terrein.  

• De nieuwe groep wordt door de trainer(s) bij de verzamelplaats opgehaald en mag alleen 

op aanwijzing van de trainer(s) het terrein betreden. 

• Iedereen moet op de locatie de looprichting van de pijlen aanhouden. 

• Kinderen gaan eerst de handen wassen.  

• De ballen worden voor aanvang van de training van elk team opnieuw gewassen. 

• We spelen op gras. 

• Let op: Er is geen kleedkamer, douche of WC bij de locatie. Kleed je thuis om en zorg dat je 
naar de WC bent geweest. 

• Zorg voor voldoende warme kleding. Het kan de komende weken nog erg fris zijn. 

• Zorg voor goede schoenen die buiten (op gras) mogen worden gebruikt. 

• Neem een gevulde drinkfles mee van huis. Er is een kraan aanwezig, maar deze wordt 
alleen voor ontsmettingsdoeleinden gebruikt. 

• Na de training wordt onmiddellijk het terrein verlaten via de linkerkant. Ga meteen naar 
huis en blijf niet hangen of met elkaar kletsen. 

• Er wordt geluisterd naar aanwijzingen van de trainers of andere daarvoor aangewezen 
personen. 

• Een sporter die zich niet aan de regels en richtlijnen houdt, kan van de training worden 
verwijderd of uitgesloten. 
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Indeling van de groepen  

We werken in mei met de huidige teamindelingen (op enkele uitzonderingen na) en we hebben 
geprobeerd zoveel mogelijk dezelfde trainingsdagen aan te houden. Hieronder vind je het overzicht.  

  

  Team  Trainers  Tijdstip  

Mini's  TM12  Martha/Mirjam  wo 16:30  

  TM34  Martha/Mirjam  wo 16:45  

  N61  Martha/Mirjam  wo 18:00  

  N51, N62  Martha/Mirjam  do 16:30  

C-jeugd  JC1  Marco  ma 18:00  

  MC1  Soraya/Britt  ma 18:00  

  MC2  Matthijs/Sanne  wo 18:15  

B-jeugd  JB1  Michel/Mathieu  di 18:00  

  MB1  Jiska/Sophie  wo 19:45  

  MB2  Arno/Brian  do 18:00  

  MB3  Sjoerd Hoogendoorn*  di 18:15  

A-jeugd  JA1  Joel/Thijme/Mitchel  di 19:45  

  MA1  Daan/Wilbert  do 19:45  

  MA2  Folkert/Niels  Ma 19:45  

 

Over Sjoerd Hoogendoorn*  

Sjoerd is speler van het Nederlands volleybalteam en speelt professioneel volleybal in 
Italië. We vinden het erg leuk dat Sjoerd wil helpen bij de training van onze jeugd in de 
maanden mei en juni. Hij gaat als eerste aan de slag met de meiden van de B3. Wij zijn 
in overleg om de komende weken ook clinics / training te plannen voor andere teams.  
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Aan- en afmelden en afgelasting in verband met het weer 

Omdat we buiten trainen hebben we ook te maken met de weersomstandigheden. Ons 
uitgangspunt is dat we voor een gehele trainingsavond bepalen of deze wel of niet doorgaat. 
Als de weersverwachting niet goed is (regen, onweer) wordt de training afgelast. Informatie 
hierover wordt verstrekt door de trainers in de Whatsapp-groep. 

Omdat we graag willen weten wie aanwezig is zullen we in overleg met de trainers de aan- 
en afmeldprocedure doornemen. Informatie hierover volgt via de trainers. 

Contact 

Mocht je naar aanleiding van dit document vragen hebben, laat het dan weten aan Joram 
van der Schans via secretaris@vives-volleybal.nl. Je kunt je vragen ook stellen via jouw 
trainer. 

We wensen iedereen veel trainingsplezier de komende weken. 

Met vriendelijke groet, 

Joram van der Schans 
Daan van der Kroef 
Marco Werkman 
 

mailto:secretaris@vives-volleybal.nl

