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Inleiding 

In dit korte handboek is aanvullende informatie te vinden over het coronaproof maken van 
onze sporthallen voor de volleybaltrainingen. Het eerste gedeelte zal gaan over de IJsselhal, 
op het einde gaat het over Zenderpark. Het handboek is een verdere uitwerking (aanvulling) 
van het Coronaprotocol wat zaterdag 29 augustus 2020 met alle leden is gedeeld. Dit 
handboek geeft bijvoorbeeld aan waar de desinfectie moet staan, waar looproutes moeten 
worden aangegeven en wat er moet worden opgeruimd na de trainingen. Helaas kunnen wij 
veel van de spullen niet laten staan. 

Dit handboek gaat alleen over de trainingen. Binnenkort komt er, mede op basis van de 
richtlijnen van de Nevobo, ook een handboek en protocol van de wedstrijden. Als wij hier 
vragen overhebben of deze af is zullen we deze met jullie delen. 

Aangezien ieder team een coco heeft zijn er in principe altijd meer dan 1 aanwezig. Stem met 
elkaar af wie er bij welke ingang staat en wie wat klaar zet of opruimt. Vele handen maken 
licht werk.  

Overzicht Coco’s 

Het overzicht met alle coco’s is te vinden in de groepsapp. 

Toegang 

Zoals in het protocol aangegeven zal de toegang van de IJsselhal gescheiden worden op basis 
van geslacht. De heren (jongens) gaan aan de kant van de Oranje Nassaulaan naar binnen 
terwijl de dames (meisjes) aan de waterkant de hal betreden. Beide ingangen werken met en 
SMS code om de deur te openen zijn te vinden in de coco groepsapp. 

Om aan te geven hoe lang de deur open blijft voeg je na de code een ‘+’-teken toe met 
daarachter het aantal minuten. 

Graag hier verstandig mee omgaan, zodat de deuren niet altijd open staan. 

De kleedkamer(s) kunnen vervolgens gebruikt worden om in de sportzaal te komen. 

Spullen klaarzetten aan het begin van de trainingsavond 

Alle spullen zijn te vinden in de berging, kast 1. Zo liggen er in kast 1 geplastificeerde posters 
om op te hangen. Ook in kast 1  liggen de vier desinfectieflesjes en de twee pompjes met 
zeep om de ballen te ontsmetten, zie onderstaande foto voor hoe deze eruit zien. 
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De posters waarop ingang heren en ingang dames staat moet aan de buitenzijde van de 
deuren bij de ingangen worden opgehangen. De posters met uitgang heren en uitgang 
dames moeten op de betreffende deuren (nooduitgangen) worden opgehangen. 

 

Daarnaast zijn er posters met pijlen en algemene regels. Deze moeten op de deuren van de 
eerste kleedkamer aan beide zijdes worden opgehangen. Als laatste moeten de algemene 
regels nog op de palen bij de tribunes worden geplakt. 
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Ons voorstel is om bij beide ingangen buiten iemand neer te zetten die er op toeziet dat er 
geen ouders naar binnen gaan en dat de leden aan de juiste kant naar binnen gaan. 

Er zijn in het totaal 4 flesjes desinfectie ( de kleine flesjes op bovenstaande foto van de 
tribune) aanwezig. 2 worden er in de kleedkamers gezet (eentje aan de herenkant en eentje 
aan de dameskant). De andere 2 flesjes kunnen op de tribune worden geplaatst, zoals op 
bovenstaande foto. In de kleedkamers kunnen de spelers ook de handen ontsmetten met 
handzeep. Bij de jeugd kan dit ook door de trainers worden gedaan om het sneller te laten 
gaan. 

Ook zijn er 2 grotere flesjes met zeep aanwezig mocht er de wens zijn om de ballen te 
ontsmetten voorafgaand aan de training. Op bovenstaande foto is dat het grotere flesje.  

Stem onderling af wie welke taak op zich neemt. 

 

Einde training, begin volgende training 

Om de leden zoveel mogelijk gescheiden te houden is er een wisseltruc bedacht tussen de 
trainingen. De teams die nog moeten starten met hun training zitten op de tribune te 
wachten. Als leden ouder zijn dan 18 wordt hierbij 1,5 meter afstand gehouden. Op de 
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tribune zijn stickers geplakt die aangeven op welke rijen gezeten mag worden. De zitplaatsen 
zijn ook aangegeven op de plattegrond. 

De teams die klaar zijn met trainen verzamelen aan de muurzijde van het veld. Zodra zij hier 
staan betreden de teams vanaf de tribune de velden. Hierna kunnen de teams die klaar zijn 
de tribune weer betreden. 

Op de deuren van de kleedkamers is aangegeven hoeveel spelers er tegelijk binnen mogen 
zijn. Bij het douchen wordt ook 1,5 meter afstand gehouden. Dat betekent dat de middelste 
douches niet gebruikt worden. 

Spullen opruimen aan het einde van de trainingsavond 

Na afloop moeten alle spullen die door de vroege groep zijn neergezet/opgehangen weer 
worden opgeruimd/afgesloten. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de sporthal netjes 
achterblijft en de volgende dag er weer eenvoudig kan worden opgebouwd. Dit betekent dat 
de posters die hangen bij de ingangen, in de gangen en in de sporthal met de regels en 
looproutes worden opgeborgen in kast 1. De vier desinfectiepompjes en handzeep voor de 
ballen worden ook opgeborgen in kast 1. 

 

Zodra alle leden de sporthal hebben verlaten moeten de nooddeuren weer dicht worden 
gedaan. Dit wordt gedaan door middel van een houten balk die aan de binnenzijde wordt 
geplaatst. Je kan dan vervolgens zelf de sporthal verlaten via de zijdeur. Het is heel belangrijk 
dat dit gebeurt omdat anders de sporthal niet is afgesloten. Deel deze verantwoordelijkheid 
met elkaar zodat beide kanten zijn afgesloten. 

Zenderpark 

De toegang voor sporthal Zenderpark is ook door middel van SMS codes. Het team dat aan 
de rechterzijde van de hal traint gebruikt de rechterdeur. Het team dat links traint gebruikt 
de linker deur. De codes zijn te vinden in de coco groepsapp: 
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Er is hier geen aanvullende desinfectie aanwezig. In de kleedkamers worden de handen met 
zeep gewassen voorafgaand aan de training. 

Voorafgaand aan je eigen training wacht je op de banken in de sporthal. Leden boven de 18 
houden hierbij 1,5 meter afstand. Het team dat heeft getraind, verzamelt aan de zijkant van 
het veld. Zodra dit gedaan is kan het andere team het veld betreden en starten met hun 
training. 

Contact 

We hebben een appgroep gemaakt met alle coco’s en Jisca Vrancken en Joram van der 
Schans. Hierin worden jullie uitgenodigd om vragen te stellen of verbeteringen voor te 
stellen. Met elkaar maken we het dan beter. 

Mocht je een vraag willen stellen over het protocol en andere aan corona gerelateerde 
zaken, bijvoorbeeld over het wel of niet mee doen aan trainingen en wedstrijden. En je wilt 
dit niet in de appgroep neem dan contact op met Jisca Vrancken. Dit kan via 
bestuurslidtc@vives-volleybal.nl of telefonisch op 06-11360891. 

Als er vragen en / of opmerkingen zijn over dit handboek en je wilt dit niet in de appgroep 
doen kan contact opgenomen worden met Joram van der Schans. Doe dit ook als er spullen 
kwijt zijn of ontbreken. Dit kan via secretaris@vives-volleybal.nl of 06-46200298 
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