
VVH – Coronaprotocol 
Aanvoerders (senioren) 
Trainers en Coaches (jeugd) 
 

Op www.vvharderwijk.nl vind je de laatste protocollen voor VVH-leden en voor bezoekende 

teams. Houd deze goed in de gaten!  

Op wedstrijddagen verwachten we het volgende van jullie:  

 

Voor de wedstrijd 

o Ontvang de tegenstander bij de ingang.  

o De tegenstander ontsmet bij binnenkomst de handen.  

o Wijs de tegenstander op het dringende advies om een mondkapje te dragen.  

o Wijs de tegenstander op het grote bord bij de receptie waarop de voor hen aangewezen 

kleedkamer, het speelveld en de algemene richtlijnen staan. 

o Wijs de tegenstanders op de looproutes – stickers en aanduidingen.  

o Het is niet toegestaan publiek mee te nemen. Noodzakelijke begeleiding (een ouder die 

moet rijden voor jeugd) is wel toegestaan en kan in overleg met de trainer/coach plaats-

nemen op de spelersbank als begeleiding, of kan buiten of in het Sportcafé wachten. 

o Vraag ouders bijvoorbeeld om de beurt te tellen (jeugd). Dat mag gewoon.  

o VVH-leden en begeleiding zijn welkom in het Sportcafé. Bij binnenkomst dient op zijn 

minst de aanvoerder van het team zich te registreren bij de ingang.  

o Voor tegenstanders is tijdelijk helaas geen plaats in het Sportcafé, gezien de verscherpte 

maatregelen. Wel kunnen bijv. flesjes drinken worden meegenomen.  

o In het Sportcafé gelden de maatregelen zoals voor alle horeca is vastgesteld. Dat houdt 

ook in dat je niet mag staan. Een zitplaats is verplicht. 

o Begeleid de tegenstander naar de juiste kleedkamer en geef aan dat ze daar zullen 

worden opgehaald zodra het speelveld vrij is. Niet wachten bij de receptie!  

o Check of het speelveld vrij is en haal jouw team en de tegenstander op uit de 

kleedkamer.  

o Schud geen handen voorafgaand aan de wedstrijd en houd afstand.  

 
Tijdens de wedstrijd 
o Houd 1,5 afstand van elkaar, zeker wanneer je 18 jaar of ouder bent. Dit geldt niet voor 

kinderen jonger dan 13 jaar. Tijdens het sporten gelden deze regels niet, maar wel 

tijdens een time out of aan de zijkant van het veld. 

o Probeer hard stemgebruik te vermijden tijdens de wedstrijd. Het is daarom niet 

toegestaan om luidkeels aan te moedigen, te juichen, te zingen of te yellen. Dit geldt 

zowel op het veld als op de tribune. 

http://www.vvharderwijk.nl/


 

Na de wedstrijd  

o Verlaat na de wedstrijd direct het veld, pas dan mogen de andere teams het veld 
betreden. 

o Desinfecteer de ballen, banken, tellertafel en –bord, scheidsrechtersstoel, etc. 
o De aanvoerder meldt zich bij de zaalwacht zodat zij het digitale wedstrijdformulier 

namens de aanvoerder kunnen ondertekenen. 
o Blijf niet onnodig wachten/kijken in de gang of bij de zaalwacht, maar ga naar de 

kleedkamer. 
o Je mag gebruik maken van de kleedkamers. Houd ook hier 1,5 meter afstand van elkaar 

en volg de looproute. De maximale bezetting van de ruimtes is weergegeven.  
o Er kan tijdelijk niet worden gedoucht.  
o Ook na de wedstrijd zijn alleen VVH-leden en begeleiding welkom in het Sportcafé. Bij 

binnenkomst dient op zijn minst de aanvoerder van het team zich te registreren bij de 
ingang. 

o Gooi wanneer dit mogelijk is de ballentas en/of de sporttas eerst in de auto. Zo is er 
meer ruimte in het Sportcafé.  

o Wanneer het te druk is kan het zijn dat de toegang tot het Sportcafé wordt geweigerd. 
De verantwoordelijkheid en handhaving van deze keuzes ligt bij het Sportcafé – niet bij 
VVH.  

o Je kan tot 21:00u binnen komen in het Sportcafé, waarna het om 22:00u sluit.   

_________________________________________________________________ 

Wat moet je doen als iemand in je team is besmet met het coronavirus? 

Bij een besmetting is het van belang via betrokkene contact op te nemen met de GGD. Zij 
zullen adviseren over een eventuele quarantaine voor de betreffende speler en zijn/haar 
teamgenoten.  

Over het algemeen verblijven volleyballers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 
minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als ‘overige 
niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden 
en trainingen, maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en 
thuisblijven zodra er corona-gerelateerde klachten optreden.  

Informeer naast jouw trainer (niet verplicht) ook de TC via tc@vvharderwijk.nl. Trainers en 
bestuurders dienen toestemming te vragen aan betrokkene zelf of het team hierover 
geïnformeerd mag worden. Zonder toestemming mag er niets gedeeld worden!  

Afhankelijk van het advies van de GGD kunnen wedstrijden normaal doorgang vinden of 
moet je contact opnemen met de Nevobo om de opties te bespreken. Zie hiervoor de 
richtlijnen op www.nevobo.nl.  

Heb je nog een goede aanvulling of suggestie voor het corona protocol, laat het ons weten 
via voorzitter@vvharderwijk.nl! 

mailto:info@vvharderwijk.nl
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-indoor-volleybal/
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