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Inleiding 

Update 30 september 2020: 
Maandagavond 28 september 2020 heeft de Rijksoverheid nieuwe coronamaatregelen 
aangekondigd, onder andere met betrekking tot de sport. Het goede nieuws is: we kunnen 
doorgaan met volleyballen! De belangrijkste aanpassingen zijn: 

• Vanaf 29 september 18.00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij 
sportactiviteiten, zowel trainingen als wedstrijden.  

• Vanaf 29 september 18.00 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht. 

Deze nieuwe coronamaatregelen hebben ook invloed op de trainingen en wedstrijden van 
VIVES. In het geel zijn de aanpassingen in dit protocol gemarkeerd.  

Met de verruimde coronamaatregelen van de overheid is het mogelijk vanaf 1 september in 
de IJsselhal en andere sporthallen weer te gaan volleyballen. De voorbereiding voor het 
nieuwe seizoen 2020-2021 kan zodoende van start. Echter, de coronapandemie is zeker niet 
voorbij en dus is het belangrijk tijdens het volleyballen een aantal extra maatregelen in acht 
te nemen om op een veilige manier te kunnen sporten. Dit document is het coronaprotocol 
van Volleybalvereniging VIVES en is gebaseerd op de algemeen geldende coronamaatregelen 
vanuit de overheid, de protocollen van de Nevobo en NOC*NSF en de richtlijnen vanuit de 
gemeente IJsselstein. Het doel van dit document is om de afspraken en richtlijnen duidelijk te 
maken richting de leden. Daarnaast krijgen we via dit document toestemming van de 
gemeente om te gaan sporten in de sporthallen. Deze richtlijnen zijn specifiek voor de 
trainingsavonden. Voor de wedstrijden en recreatiedagen komt nog een aanvulling op dit 
protocol. De Nevobo heeft aangegeven op 1 september te komen met een protocol rondom 
de wedstrijden. Deze wordt als input gebruikt voor een protocol rondom onze eigen 
wedstrijddagen/recreatiedagen. Het document volgt volgordelijk de tijd van deelname aan 
een volleybaltrainingsavond.  

De naleving van dit coronaprotocol is een verantwoordelijkheid van alle VIVES-leden. 

Dank voor jouw medewerking hierbij! 

Algemeen 

• Houd je aan de algemeen geldende coronaregels in Nederland. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat je bij klachten thuisblijft. 

• Ook betekent dit dat als je terugkomt uit een land waarvoor een oranje reisadvies 
geldt, dan kun je gedurende de geadviseerde quarantainetijd niet aan de trainingen 
en (oefen)wedstrijden meedoen. 

• Elk team moet een coronacoördinator (coco) aanwijzen. Deze coördinator is de 
contactpersoon namens het team voor ontvangst/terugkoppeling van corona-

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/09/01/zaalseizoen-van-start-in-tijden-van-corona
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informatie vanuit de vereniging en houdt onder andere bij wie bij de trainingen 
aanwezig is geweest. 

• Spreek elkaar aan op het navolgen van de regels. Ook de gemeente kan handhaven 
en sancties opleggen. 

• Ouders van jeugdleden mogen de IJsselhal niet betreden. Buiten de hal houden ze  
1,5 meter afstand tot elkaar. Afzetten en ophalen is dus tot aan de deur. 

• Er is geen publiek toegestaan bij trainingen en (oefen)wedstrijden. 

• Zorg dat je thuis:  
o je handen hebt gewassen,  
o je hebt omgekleed, 
o je EIGEN bidon hebt gevuld, 
o naar de wc bent geweest. 

• Je komt in sportkleding naar de hal.  

• Kleedkamers worden zo min mogelijk gebruikt. Douchen wordt afgeraden maar is 
wel toegestaan. Douchen is wel toegestaan. Spelers van 18 jaar en ouder houden 
hierbij 1,5 meter afstand aan. 

• In het geval van een positieve coronatest doet de GGD bron- en contactonderzoek 
en geeft op basis daarvan richtlijnen en adviezen. VIVES volgt te allen tijde deze 
richtlijnen en adviezen op. 

• VIVES zal volledig meewerken aan een bron- en contactonderzoek door de GGD  
door verstrekking van de noodzakelijke persoonsgegevens van aanwezigen tijdens 
een training. 

• Met het aanwezig zijn bij trainingen en / of wedstrijden ga je akkoord met het 
doorgeven van de noodzakelijke persoonsgegevens aan de GGD. 

• Mocht je positief worden getest, meld dit svp direct bij de trainer en/of 
coronacoördinator van je team. Geef tevens door wat het advies van de GGD is en 
houd je daaraan! 

• Je kunt naar huis worden gestuurd door de trainer en/of coronacoördinator van je 
team bij aanwezigheid van klachten of als je je niet aan de regels houdt.  

• Als dit leidt tot problemen kan contact met het bestuur worden opgenomen. 

Binnenkomst tot start training 

• Toegang tot de IJsselhal is uitsluitend mogelijk via de zijingangen. Na 20:30 is toegang 
via Bar IJsselhal mogelijk. Mits daarbij een consumptie wordt gedronken.  De 
zijingangen zullen te allen tijden geopend zijn. 

• De heren moeten de sporthal betreden aan de kant van de Oranje Nassaulaan (heren 
kleedkamers). De dames moeten naar binnen aan de waterkant / flats (dames 
kleedkamers). 

• Loop via de kleedkamers naar de sportzaal. 

• Kom maximaal 5 minuten voor aanvang van je training naar de hal. 
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• Desinfecteer of was je handen en neem plaats op de tribune. Voor leden van 18 jaar 
en ouder geldt dat hierbij 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Desinfectie is 
aanwezig in de kleedkamers en op de tribune. 

• Pas als het voorgaande team aan de muurzijde van het speelveld staat te wachten 
betreed je met je team het speelveld.  

Tijdens training 

• Schreeuwen of zingen is niet toegestaan. Geef geen high-fives of ander fysiek 
contact bij het scoren van een punt. 

• Bij blessurebehandeling geldt -indien nodig- de 1,5 meter afstandsregel niet. 

• Bij instructie van de trainer of een drinkpauze houden de spelers (18 jaar en ouder) 
1,5 meter afstand van elkaar.  

• Je gebruikt je eigen bidon en zet deze niet in een krat met de andere bidons. 

• Als je naar de wc moet, maak dan gebruik van de wc’s in de kleedkamer en zorg 
dat de 1,5 meter afstand bewaard blijft.  

Na de training 

• Ben je klaar bent met trainen, dan verzamel je met je team aan de muurzijde van 
het speelveld. Spelers van 18 jaar en ouder houden hierbij 1,5 meter afstand aan.  

• Vervolgens betreden de teams die op de tribune zaten te wachten het speelveld. 

• Zodra de teams van de tribune de velden hebben betreden loop je met je team 
aan de muurzijde naar de tribune toe. 

• Mits Bar IJsselhal geopend is kan bij het nuttigen van een consumptie de hal via deze 
weg verlaten worden. 

• Het verlaten van de IJsselhal is altijd mogelijk via de nooddeuren aan de zijkant van 
de sporthal. De heren verlaten de hal aan de kant van de Oranje Nassaulaan (heren 
kleedkamers) terwijl de dames aan de waterkant / flats (dames kleedkamers) de 
sporthal verlaten. 

• Als de Bar IJsselhal niet geopend is, is Het verlaten van de sporthal alleen mogelijk via 
de nooddeuren. 

• Beide kleedkamers kunnen gebruikt worden om te douchen. Het gebruik van de 
douches wordt afgeraden. Spelers boven de 18 jaar houden hierbij 1,5 meter afstand. 
Let er op dat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn in de kleedkamers. Wacht 
dan even totdat er wel ruimte is. 

• Desinfecteer of was je handen.  

• Verlaat zo snel mogelijk de Sporthal. Blijf dus niet op de tribune of in de kleedkamer 
‘hangen/plakken’. 
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Bezoek Bar IJsselhal 

• Als gevolg van de coronamaatregelen van de Rijksoverheid is Bar IJsselhal 
voorlopig gesloten. 

• In de IJsselhal zal op trainingsavonden Bar IJsselhal gewoon open zijn. Het kan zijn 
dat Bar IJsselhal niet toegankelijk is vanuit de sporthal. In dat geval is de ingang 
via de voorzijde. 

• In Bar IJsselhal moet iedereen zich houden aan de regels van de bar. De bar heeft 
zijn eigen regels en protocollen van Koninklijke Horeca Nederland. VIVES is hier 
niet verantwoordelijk voor. 

• Bar IJsselhal heeft aangegeven dat ze alleen leden ontvangen die wat komen 
drinken. Tassen moeten daarbij op de banken in de kuil worden gezet. 

Zenderpark 

In de andere sporthal die door VIVES wordt gebruikt (Zenderpark), is het voorgaande ook 
van toepassing. Alleen de aanpassingen ten opzichte van het protocol voor de IJsselhal 
worden hieronder besproken. 

• De teams die aan de linkerzijde trainen gaan aan de linkerzijde naar binnen en 
naar buiten. 

• De teams die aan de rechterzijde trainen gaan aan de rechterzijde naar binnen en 
naar buiten. 

• Er is zo min mogelijk contact tussen de linker- en de rechterkant. 

• In de kleedkamers is handzeep aanwezig om de handen te desinfecteren. 

• De teams die gaan trainen nemen plaats op de banken langs het veld met voor de 
leden boven de 18 onderling 1,5 meter afstand. 

• Het team dat aan het trainen is verzamelt aan de zijkant van het veld waarna het 
team dat op de banken zit het veld kan betreden. 


