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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.  

VIVES is een vereniging met enthousiaste leden, waarbij de gezelligheid van de vereniging 
heel belangrijk is. Wij willen daarom ook proberen om, met inachtneming van de huidige 
richtlijnen en adviezen vanuit de Rijksoverheid en de Nevobo, het mogelijk te maken per 
competitiewedstrijd een kleine hoeveelheid publiek in de IJsselhal toe te laten. VIVES zijn wij 
met elkaar en daarom is het, ook nu, belangrijk om dit met elkaar te doen. Als wij ons 
allemaal aan: 

1. de richtlijnen en adviezen van de overheid houden, en 
2. het VIVES-coronaprotocol voor wedstrijden goed naleven, en 
3. de aanwijzingen van de coronacoördinatoren (coco's) opvolgen, 

dan kunnen we met elkaar een mooi volleybalseizoen gaan beleven. Een seizoen met 
publiek erbij! 
 
Mocht het ons allemaal niet lukken om de afgesproken regels in acht te nemen, dan zijn wij 
genoodzaakt om de afspraken aan te passen. Maar dat willen wij uiteraard liever niet. Het 
bestuur van VIVES rekent dan ook op de medewerking van iedereen, ook bezoekende teams. 

Het bestuur van VIVES 

Informatie voor uitspelende teams 

• Een bezoekend team wordt geacht maximaal 20 minuten voor aanvang van de 
competitiewedstrijd de sporthal te betreden. 

• Toegang tot de sporthal is uitsluitend mogelijk via de zij-ingangen. De ingangen voor 
dames en heren zijn gescheiden. Zie de plattegrond op pagina 1 voor de looproutes. 
Let op: Er is geen toegang via Bar IJsselhal mogelijk. 

• Publiek van een bezoekend team is helaas niet welkom. Voor bezoekende 
jeugdteams geldt het volgende: Bij een uitwedstrijd geldt de benodigde rijdende 
ouder niet als publiek, maar is deze ouder onderdeel van de teambegeleiding. Er mag 
dan wel naar de wedstrijd worden gekeken. LET OP: Beperk het aantal rijdende 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-indoor-volleybal/
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ouders naar een uitwedstrijd wel tot een minimum door zo veel mogelijk te 
carpoolen. 

• Wij doen een dringend beroep op de bezoekende teams om niet meer dan 5 mensen 
mee te nemen 

o Rijdende ouders van bezoekende jeugdteams zijn gedurende de hele 
competitiewedstrijd welkom in de sporthal.  

o Niet-rijdende ouders of ander publiek is net als het thuispubliek uitsluitend 
welkom vanaf de aanvangstijd van de wedstrijd. Zij worden geacht de sporthal 
na anderhalf uur te verlaten, ook als de wedstrijd nog niet is afgelopen! Als 
de wedstrijd start voor 12:00 uur kan er vijf (5) kwartier worden gekeken. 

• Douchen wordt afgeraden maar is wel mogelijk. De kleedkamers zijn geopend en de 
douches kunnen worden gebruikt. Spelers van 18 jaar en ouder moeten hierbij 1,5 
meter afstand aanhouden. Let er op dat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn 
in de kleedkamers. Wacht dan even totdat er wel ruimte is. 

• Een bezoekend team moet zelf registreren wie bij de competitiewedstrijd aanwezig 
zijn geweest, zodat in geval van een bron- en contactonderzoek door de GGD de 
noodzakelijke persoonsgegevens van aanwezigen kunnen worden verstrekt. 

• Lees svp de hierna volgende informatie ook goed door! 

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 competitiewedstrijden deelnemen. 

• Elk VIVES-team moet een coronacoördinator (coco) aanwijzen. Deze coördinator is de 
contactpersoon namens het team voor ontvangst/terugkoppeling van corona-
informatie vanuit de vereniging en houdt onder andere bij wie bij de trainingen en 
competitiewedstrijden aanwezig is geweest. 

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

• Er is geen publiek toegestaan bij de competitiewedstrijden. Zie pagina 5 voor 
meer informatie. 

• 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 sporthal. 

• Kleedkamers worden zo min mogelijk gebruikt. Gebruik van de douches wordt 
afgeraden, het is echter wel mogelijk. Spelers van 18 jaar en ouder moeten hierbij 
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1,5 meter afstand aanhouden. Let er op dat er niet teveel mensen tegelijk 
aanwezig zijn in de kleedkamers. Wacht dan even totdat er wel ruimte is. 

• In het geval van een positieve coronatestuitslag 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 competitiewedstrijd. 

• Met het aanwezig zijn bij trainingen en/of competitiewedstrijden 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 VIVES-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 tot problemen leidt, kan contact met het bestuur van VIVES worden 
opgenomen. 

Binnenkomst tot start competitiewedstrijd 

• Toegang tot de sporthal is uitsluitend mogelijk via de zij-ingangen. Zie de 
plattegrond op pagina 1 voor de looproutes. Let op: Er is geen toegang via Bar 
IJsselhal mogelijk. 

• Kom maximaal 20 minuten voor de aanvangstijd van je competitiewedstrijd naar de 
sporthal. Eventuele voorbesprekingen of anderszins moeten elders plaatsvinden. 

• 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). 

• Bij beide ingangen is een desinfectiezuil aanwezig. Desinfecteer hier je handen. 

• Loop via de kleedkamers naar de sportzaal. 

• In de sportzaal neem je direct zittend plaats op de tribune (staan is niet toegestaan). 
Voor leden van 18 jaar en ouder geldt dat hierbij 1,5 meter afstand moet worden 
gehouden.  

• Pas als de voorgaande teams de sportzaal hebben verlaten (naar de kleedkamers of 
de uitgang via de nooddeuren) kun je het veld betreden voor jouw 
competitiewedstrijd. 

Tijdens de competitiewedstrijd 

• De Nevobo heeft een protocol rondom de competitiewedstrijden opgesteld. 

• Schreeuwen of zingen is niet toegestaan. Beperk fysiek contact bij het scoren van 
een punt. 

https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-indoor-volleybal/
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• Bij een blessurebehandeling geldt - indien nodig - de 1,5 meter afstandsregel niet. 

• Tijdens een time-out houden de spelers en coaches (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. Deel 
geen fruit of andere etenswaren met elkaar. 

• 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. 

• Alle competitiewedstrijden, behalve die door een regionale scheidsrechter 
worden gefloten, worden door de teams zelf geteld. 

Na de competitiewedstrijd 

• De aanvoerders zorgen samen met de scheidsrechter voor het invullen van de 
uitslag in het DWF. 

• Als de competitiewedstrijd is afgelopen, dan verlaat je zo snel mogelijk de 
sportzaal. Dit is uitsluitend mogelijk via de kleedkamers of de uitgang via de 
nooddeuren. De heren verlaten de sportzaal aan de kant van de Oranje 
Nassaulaan (heren kleedkamers) terwijl de dames aan de waterkant/flats (dames 
kleedkamers) de sportzaal verlaten. 

• De sportzaal verlaten via de Bar IJsselhal is niet mogelijk via de deuren achter de 
tribune. 

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

• Beide heren- en dameskleedkamers kunnen gebruikt worden om te douchen. 
Gebruik hiervan wordt wel afgeraden. Spelers van 18 jaar en ouder moeten 
hierbij 1,5 meter afstand aanhouden. Let er op dat er niet teveel mensen tegelijk 
aanwezig zijn in de kleedkamers. Wacht dan even totdat er wel ruimte is. 

Bezoek Bar IJsselhal 

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

• Bar IJsselhal is op wedstrijddagen (in principe) geopend. Toegang is alleen 
mogelijk via de kleedkamers of de voordeur van de sporthal. 

• 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 mensen ontvangen die wat komen 
drinken. Tassen moeten daarbij op de banken in de kuil worden gezet of elders uit 
de looproutes. 
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Publiek 

Als gevolg van de coronamaatregelen van de Rijksoverheid is publiek voorlopig niet 
toegestaan. 

Een belangrijk kenmerk van onze vereniging is dat er vaak veel publiek bij de 
competitiewedstrijden van onze teams aanwezig is. Bijzonder graag willen wij natuurlijk ook 
in deze periode zoveel mogelijk publiek bij onze thuiswedstrijden toestaan. Echter, rekening 
houdend met de 1,5 meter regel hebben we helaas te maken met een beperkte capaciteit 
op de tribune in de IJsselhal. Met 1,5 meter afstand is er plek voor maximaal 75 personen 
publiek. Spelers, coaches en scheidsrechters die (nog) niet aan het sporten zijn tellen ook als 
publiek mee. Dit betekent dat er op ‘wisselmomenten’ (= momenten waarop lopende 
competitiewedstrijden eindigen en de volgende competitiewedstrijden gaan beginnen) geen 
plaats is voor publiek. De spelers, coaches en scheidsrechters voor de volgende 
competitiewedstrijden moeten op dat moment namelijk op de tribune zitten totdat zij het 
veld kunnen betreden. 

Met het indelen van de competitiewedstrijden hebben we geprobeerd te anticiperen op de 
richtlijnen. Daarom zijn er op zoveel mogelijk tijdstippen maximaal 3 competitiewedstrijden 
tegelijk gepland. Dit biedt ons de mogelijkheid om, met beperkingen, publiek bij 
competitiewedstrijden toe te staan. Daar zijn wel een aantal regels aan verbonden waar 
iedereen zich aan moet houden. We rekenen hierbij op de medewerking en het goede 
gedrag van iedereen. 

• Per thuisspelend VIVES-team is er ruimte voor maximaal 20 personen publiek (voor 
de competitiemini’s zijn dit er 15 per team). (Voor een bezoekend team geldt een 
maximum van 5 personen. Het is aan de VIVES-teams om te zorgen dat het maximaal 
aantal personen publiek wordt gereguleerd. Stem dit bijvoorbeeld onderling af in de 
groepsapp. Dit kan bij de jeugdteams bijvoorbeeld door de ouders worden gedaan, 
maar ook door de coco. 

• Bij de 20 personen publiek tellen kinderen onder de 12 jaar niet mee. Hiermee moet 
wel terughoudend worden omgegaan. 

• Het publiek is uitsluitend welkom vanaf het officiële aanvangstijd van de 
competitiewedstrijd volgens de Nevobo-website/-app. 

• Het publiek is uitsluitend welkom gedurende de eerste anderhalf uur van de 
competitiewedstrijd. Als de wedstrijd start voor 12:00 uur kan er vijf (5) kwartier 
worden gekeken. Daarna moet het publiek de sportzaal verlaten, ook als de wedstrijd 
nog niet is afgelopen!  

o De reden hiervan is dat er plaats op de tribune moet worden gemaakt voor de 
spelers, coaches en scheidsrechters van de teams die daarna moeten spelen. 

o We begrijpen dat het vervelend is dat het publiek mogelijk het einde van een 
wedstrijd niet kan zien. Echter, wij zijn genoodzaakt deze regel zo op te stellen 
om überhaupt publiek bij competitiewedstrijden te kunnen toestaan. 
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• Het publiek moet zittend op de tribune plaatsnemen. Staan is niet toegestaan. 

• Het publiek moet 1,5 meter afstand tot elkaar aanhouden, tenzij er sprake is van een 
huishouden of een leeftijd onder de 18 jaar. 

• Het publiek kan de tribune enkel betreden via de zij-ingangen van de sporthal (zie de 
plattegrond op pagina 1 voor de looproutes). Hiervoor geldt dat de heren betreden 
de sporthal via de Oranje Nassaulaan, terwijl de dames de sporthal via de 
waterkant/flat moeten betreden. Let op: Toegang tot de sportzaal via de Bar 
IJsselhal is niet mogelijk via de deuren achter de tribune. 

• Bij het betreden van de sporthal moeten de handen worden gedesinfecteerd. 

• Het publiek verlaat de sporthal op dezelfde wijze als dat het is binnengekomen. 

Als voorbeeld hebben wij een tijdschema van een thuisspeeldag gemaakt: 

Uitwedstrijden 

• Voor het vervoer naar uitwedstrijden moeten de algemeen gelden richtlijnen voor 
vervoer in een auto van de Rijksoverheid worden gevolgd. Overleg binnen het team 
hoe hiermee om te gaan. Dit is de letterlijke tekst van de site van de Rijksoverheid 
(versie 10 september 2020): 

o U kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het 
advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 
mondkapje te dragen. Ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen. 

o Als u alleen in uw auto rijdt of met mensen uit uw eigen huishouden, dan hoeft 
u geen mondkapje te dragen. 

• Elke volleybalvereniging zal een eigen coronaprotocol hebben dat is toegespitst op de 
lokale situatie. Wij adviseren de website van de tegenstander te raadplegen voor het 
coronaprotocol waar je ter plekke rekening mee moet houden, bijvoorbeeld de regels 
omtrent publiek. 

• Voor uitspelende jeugdteams geldt het volgende: Bij een uitwedstrijd geldt de 
benodigde rijdende ouder niet als publiek, maar is deze ouder onderdeel van de 
teambegeleiding. Er mag dan wel naar de wedstrijd worden gekeken. LET OP: Beperk 
het aantal rijdende ouders naar een uitwedstrijd wel tot een minimum door zo veel 
mogelijk te carpoolen. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-vervoer-grensstreek/vervoer-met-de-auto-of-taxi
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-vervoer-grensstreek/vervoer-met-de-auto-of-taxi

