
Coronaprotocol Volleybal Vereniging Timios

Vanaf maandag 31 augustus kan er weer gevolleybald worden! Eerst met de trainingen en niet lang 
daarna met de competities. Om ervoor te zorgen dat we kunnen (blijven) volleyballen, zijn er echter 
een aantal regels die we in een Coronaprotocol hebben gevat. Dit protocol geldt voor alle leden 
(senioren en jeugd), ouders, tegenstanders en al het publiek. Bij het opstellen van dit protocol is 
rekening gehouden met de regels van de overheid, de gemeenten Alphen aan den Rijn en 
Waddinxveen, de Nevobo en het NOC*NSF.

Voor meer informatie over het coronavirus en sporten vanuit de Nevobo klik hier en vanuit NOC*NSF
klik hier.

Basisregels voor iedereen
Blijf thuis als je minimaal één van de volgende vragen met JA moet beantwoorden.

 Als je een test hebt laten doen en wacht op de uitslag, blijf je ook thuis.
 Krijg je last tijdens de training of wedstrijd van hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct 

naar huis en laat je testen.
 Bij het constateren of vermoeden van klachten, mogen trainers/coaches volleyballers naar huis 

sturen. 
 Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 Was je handen thuis grondig voordat je naar de sporthal komt.
 Desinfecteer je handen na binnenkomst in de sporthal. Hiervoor is desinfecteermiddel aanwezig. 
 Volg de looproute in de sportzaal en aanwijzingen van de beheerder/coördinator.
 Vermijd drukte.
 Was vaak handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sporthal.
 Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand!

Indien er bij iemand binnen de vereniging corona wordt vastgesteld, verzoeken wij je dringend dit bij 
ons aan te geven. Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar info@timios.nl.

mailto:info@timios.nl
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/08/13/coronavirus-en-volleybal-in-nederland
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport


Tijdens de training
 Kom in principe niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je training de sporthal in.
 Kom in je trainingskleren en neem een – gevulde – bidon mee. In de sporthallen mag geen water 

getapt worden.
 Volg in de Plataan de door pijlen aangegeven route. Ook na afloop van de training.
 Kom in de Groenswaard via het gangetje de zaal in. Niet via de kleedkamers.
 Hou in de kleedkamers 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor jeugd onder de 18 jaar, tenzij een 

jeugdlid meetraint met een seniorenteam, dan geldt wel de 1,5 meter.
 Hou tijdens de warming-up, waaronder rekken en strekken, voldoende afstand tot elkaar.
 Tijdens het trainen niet schreeuwen, zingen of luid aanmoedigen
 Vóór de eerste training en na afloop van elke training moeten de teams alle gebruikte materialen

(ballen, netten, netpalen) schoonmaken met desinfectiemiddelen. Deze worden ter beschikking 
gesteld. Hou er rekening mee dat dit tijd kost aan het einde van je training.

 Het desinfecteren van de ballen gebeurt op het achterste deel van het speelveld t.o.v. de 
kleedkamers.

 Het team dat hierna traint, bevindt zich op het voorste deel van het speelveld.
 Alleen spelers, trainers en vrijwilligers mogen in de zaal aanwezig zijn. Dit houdt in dat er tijdens 

de trainingen geen publiek welkom is. Dit geldt ook voor de jeugd onder de 18 jaar.
 Schud geen handen en vermijd onnodig contact (zoals high-fives)
 Gebruik uitsluitend je eigen handdoek.
 Snel douchen mag mits op 1,5 meter afstand (dus max 3 tegelijk), maar liever thuis.
 Ondanks dat kleedkamers en douches weer opengesteld zijn, is het bestuur van mening “wat we 

kunnen voorkomen, willen we voorkomen!”. Het Bestuur wil alle leden van Timios daarom vragen
om het gebruik van kleedkamers tot een minimum te beperken en thuis te gaan douchen.

Specifiek voor trainers 
 Houd een presentielijst bij om eventueel bron- en contactonderzoek mogelijk te maken en 

bewaar de informatie minimaal 4 weken. Iedere trainer ontvangt een voorbeeld waar mee 
gewerkt kan worden. 

 Zorg voor toezicht op naleving van de regels tijdens de training. 
 Stop 5 tot 10 minuten eerder met trainen voor het schoonmaken van de materialen.

Specifiek voor ouders/verzorgers 
 Kinderen kunnen naar de sporthal gebracht en weer opgehaald worden volgens de Kiss & Ride 

methode.

Tijdens de wedstrijden
 Kom zo laat mogelijk voor aanvang van de wedstrijd.
 Volg de aangegeven route in de Plataan en kom in de Groenswaard de zaal binnen via het 

halletje.
 Moet je wachten omdat de voorgaande wedstrijd nog niet is afgelopen wacht dan in de Plataan 

in de kleedkamer en in de Groenswaard op de gang. Hou hier 1,5 meter afstand (m.u.v. 
jeugdspelers jonger dan 18 jaar; een bij de senioren meespelend jeugdlid, dient wel 1,5 meter 
afstand te houden).

 Na binnenkomst in de zaal blijf je op de speelhelft aan de kant van de kleedkamers.
Op de andere helft worden de materialen ontsmet.

 Zorg dat het DWF goed en compleet is ingevuld en dat alle coaches, assistenten en tellers op het 
formulier staan. Deze gegevens kunnen gebruikt worden in  het geval er een besmetting bekend 
wordt en er bron- en contactonderzoek gedaan moet worden.



 Tijdens de warming-up en time-out moet er ook 1,5 meter afstand gehouden worden.
 Gebruik uitsluitend je eigen ballen.
 Wisselspelers en coaches buiten het veld, moeten ook onderling 1,5 meter afstand houden.
 Neem je eigen bidon mee zodat de waterflessen niet met elkaar worden gebruikt.
 Schreeuwen, zingen, luide aanmoedigingen, high-fives en handen schudden zijn niet toegestaan.
 Na iedere wedstrijd moeten de teams de ballen, de scheidsrechtersstoel en de netpalen 

schoonmaken.
 Er mogen alleen spelers, coaches, officials en vrijwilligers in de zaal aanwezig zijn. Dit betekent 

dat er, zowel in de Plataan als in de Groenswaard, voorlopig geen publiek welkom is. 
Het Bestuur houdt de vinger aan de pols en besluit binnen 2 weken of publiek mondjesmaat 
toegestaan kan zijn.

 Scheidsrechters, trainers en spelers wordt gevraagd de situaties in de gaten te houden en indien 
nodig mensen op hun gedrag aan te spreken.

 Verlaat na de wedstrijd de Plataan zo snel mogelijk via de aangegeven route.
In de Groenswaard is dat via de kleedkamers.

 Volg de algemene regels als je met spelers uit verschillende huishoudens in één auto zit naar een 
uitwedstrijd. 

 Heb je een uitwedstrijd? Houd je dan ook aan de richtlijnen van deze vereniging. Het is best 
mogelijk dat er kleine verschillen zullen zijn. Aanvoerders of begeleiders check s.v.p. de 
internetsite van de vereniging die je bezoekt. We verwachten dat hier de laatste informatie te 
vinden zal zijn.

Kantine Plataan
Het bestuur wil dolgraag dat de kantine in de Plataan open kan tijdens de trainingsavonden en 
speeldagen, maar is nog in overleg met de gemeente over de beperkingen.

Kantine Groenswaard (de Point)
 Volg de aanwijzingen van de barmedewerkers op.


