
 Corona Protocol (verkorte versie update 29 sept) 
 

Algemeen: volg de aangegeven aanwijzingen en richtlijnen binnen de accommodatie, 
neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht. 
 
BLIJF THUIS BIJ: 

- de volgende (ook milde) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 
of koorts. 

- als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38,0 Co) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. 

- als iemand in de afgelopen 14 dagen in jouw huishouden of nabije omgeving 
positief is getest op Covid-19. 
 

Trainingen: 
- 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar en ouder buiten het trainingsveld; 
- Tussen trainingen door 1,5 meter afstand houden en ruimte maken voor 

vertrekkende teams;  
- Teams mogen max. 5 minuten voor aanvang eigen training de zaal betreden 

en dienen afstand te houden van teams die het veld verlaten. Tevens niet 
omkleden in de gangen of binnen looproutes; 

- Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffel; 
- Eigen bidon en eigen materiaal gebruiken; 
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan 

zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit 
geldt voor iedereen. 
 

Wedstrijden Jeugd en Senioren: 
- Publiek is niet toegestaan; 
- Schud geen handen, maar begroet collega’s en teams wel; 
- Schoonmaken scheidsrechtersstoel, banken en andere materialen, ook tussen 

de sets door; 
- Richt de teller-tafel zo in dat alle betrokkenen 1,5 meter afstand kunnen 

houden en maak deze schoon;  
- Kom in wedstrijdkleding naar de sporthal; 
- Douchen kan/mag, maar houd afstand 1,5 meter; 
- Sporthal Wierden: niet meer dan 6-8 personen (>18) tegelijk in de 

kleedkamer, advies is snel douchen en z.s.m. accommodatie verlaten; 
- Niet schreeuwen en yellen, maar rustig vieren van een punt; 
- Ook 1,5 meter afstand voor wissels en coaches >18 en coach tot spelers ABC-

jeugd; 
- Eigen bidon en eigen materiaal gebruiken; 
- CMV: spelers hoeven geen afstand te houden, maximaal 1 begeleider per team; 
- Verlaat na de activiteit waar mogelijk onmiddellijk de accommodatie; 
- Bij uitwedstrijden: advies om een mondkapje te dragen als mensen uit een 

ander huishouden in uw auto meerijden, kinderen t/m 12 jaar uitgesloten. 
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Aanvullende eisen wedstrijden CMV: 
- Pauzerende teams zoveel mogelijk naar een andere locatie dan de hal; 
- Publiek is niet toegestaan. Noodzakelijke chauffeurs van bezoekende teams 

wordt gezien als teambegeleiding en mogen blijven kijken. Kom a.u.b. met zo 
min mogelijk vervoer; 

- Bij het veld is 1 begeleider per team toegestaan. Alle andere begeleiders en 
noodzakelijke chauffeurs (van de bezoekende teams) moeten op de tribune 
plaatsnemen.  

 
Aanvullende eisen wedstrijden Recreanten: 

- Verlaat na de activiteit waar mogelijk onmiddellijk de accommodatie; 
- Bij het veld is 1 begeleider per team toegestaan; 
- Publiek is niet toegestaan. 

 
Publiek: 

- Thuiswedstrijden van WVC Volley worden gespeeld zonder publiek; 
- Enkel noodzakelijke chauffeurs van bezoekende jeugdteams mogen op de 

tribune plaatsnemen. Noodzakelijke chauffeurs van bezoekende jeugdteams 
(jeugdleden t/m 17 jaar) vallen onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet 
onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd; 

- Sommige wedstrijden worden live gestreamd, houdt social media in de gaten;  
- Volg de richtlijnen van de betreffende accommodatie (check deze voor 

vertrek);  
- Verlaat direct na de wedstrijd zo snel mogelijk de zaal; 
- Elke vereniging is verantwoordelijk voor haar eigen beleid in de eigen 

sporthal. 
 
 
WVC Volley houdt zich aan de Corona-richtlijnen zoals deze door de Nevobo, 
NOC*NSF en veiligheidsregio Twente zijn opgesteld. Wij vragen een ieder zich aan 
deze richtlijnen te houden om veilig en gezond sporten mogelijk te maken. 
 
Bestuur Weghorst Makelaardij WVC Volley 


