
Inleiding

Met de verruimde coronamaatregelen van de overheid is het mogelijk vanaf 1 september in de Noort Syde 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 (trainingen en wedstrijden) een aantal 

extra maatregelen in acht te nemen om op een veilige manier te kunnen sporten. Dit document is het coronaprotocol van 

Volleybalvereniging Jupiter Oudewater en is gebaseerd op de algemeen geldende coronamaatregelen vanuit de overheid, de 

protocollen van de Nevobo (d.d. 1 september 2020) en NOC*NSF. Het doel van dit document is om de afspraken en richtlijnen 

duidelijk te maken richting de leden.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op zowel de trainingen als wedstrijden. De Nevobo heeft aangegeven op 1 september 

te komen met een protocol rondom de wedstrijden. De naleving van dit coronaprotocol is een verantwoordelijkheid van alle 

leden binnen Jupiter.

Coronaprotocol
Jupiter Oudewater

Algemeen

• houd je aan de algemeen gestelde regels van het RIVM (zoals de “1,5 meter” en “ben je ziek, dan blijf je thuis”);

• er is geen publiek toegestaan bij trainingen;

•  hoewel publiek tijdens wedstrijden wordt toegestaan, vragen we dit zoveel mogelijk te beperken. Toeschouwers nemen 

plaats op de tribune, op de daarvoor met een gele vink!         aangewezen zitplekken. Een zitplek is verplicht!;

• de zaalwacht is verantwoordelijk voor het aanspreken van het publiek op het naleven van de gestelde regels;

•  maak zo min mogelijk gebruik van de sanitaire voorzieningen in de sporthal (dus vul je bidon thuis);

•  houd je aan de aangegeven looproutes in de sporthal. Deze hangt bij de ingang van de sporthal en is aangeduid met pijlen 

op de grond;

• deurklinken en sanitair worden regelmatig gereinigd door de beheerders van de sporthal, velden worden elke dag gereinigd;

•  binnen elk team wordt de aanvoerder aangesteld als coronacoördinator. 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 aanwezig is geweest;

•  de corona coördinator is verantwoordelijk voor het aanspreken van zijn of haar teamgenoten én de teamgenoten van 

het tegen hen uitspelende team, wanneer de gestelde regels worden overtreden. Dit neemt niet weg dat het een ieders 

verplichting is elkaar aan te spreken op het naleven van de gestelde regels;

•  in het geval van een positieve coronatest doet de GGD bron- en contactonderzoek en geeft op basis daarvan richtlijnen 

en adviezen. Jupiter volgt te allen tijde deze richtlijnen en adviezen op. Jupiter zal volledig meewerken aan een bron- en 

contactonderzoek door de GGD door verstrekking van de noodzakelijke persoonsgegevens van aanwezigen tijdens een 

training of wedstrijd;

•  met het aanwezig zijn bij trainingen en / of wedstrijden ga je akkoord met het doorgeven van de noodzakelijke 

persoonsgegevens aan de GGD;

•  de digitale wedstrijdformulieren worden zorgvuldig ingevuld en gecontroleerd i.v.m. een eventueel bron- en 

contactonderzoek;

•  mocht je positief worden getest, meldt dit s.v.p. direct bij de trainer én coronacoördinator van je team. Geef tevens door wat 

het advies van de GGD is en houd je daaraan!
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Binnenkomst sporthal tot start training / (oefen)wedstrijd

• houd te allen tijde 1,5 meter afstand;

• kom omgekleed naar de sporthal zodat kleedkamers zo min mogelijk gebruikt worden;

•  indien toch gebruik gemaakt wordt van de kleedkamer, volg dan de aangewezen looproute. Deze hangt bij de ingang van de 

sporthal en is aangeduid met pijlen op de grond;

•  het gebruik van kleedkamers is toegestaan, maximaal 9 personen per kleedkamer waarbij de 1,5 meter in acht wordt 

gehouden. De te gebruiken omkleedplekken zijn in de kleedkamers aangeduid met een      ;

• uitsluitend de hoofdingang van de sporthal wordt gebruikt als toegang tot de sporthal;

• training: kom maximaal 5 minuten voor aanvang van je training naar de sporthal;

•  wedstrijd: betreed de zaal niet voordat het veld waar je speelt leeg is, wacht dus buiten of in de Sportbar (de aanvoerder 

controleert of het veld beschikbaar is);

• desinfecteer bij binnenkomst je handen.

Gedurende training / (oefen)wedstrijd

• yells, 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;

• gebruik je eigen bidon en zet deze niet in een krat met de andere bidons;

• langs het veld geldt een onderlinge afstand van 1,5 meter (dus ook voor reservespelers), in het veld gelden deze regels niet.

Na de training / wedstrijd

•  het gebruik van kleedkamers is toegestaan, maximaal 9 personen per kleedkamer waarbij de 1,5 meter in acht wordt 

gehouden. De te gebruiken omkleedplekken zijn in de kleedkamers aangeduid met ‘dit is een zitplaats’;

• douchen is toegestaan. Maximaal 2 personen per doucheruimte, diagonaal ten opzichte van elkaar;

• desinfecteer of was je handen; 

• verlaat zo snel mogelijk de sporthal;

•  het verlaten van de sporthal vindt plaats via de hoofdingang óf de nooddeur in de gang van de kleedkamers. Let op: deze 

deur na gebruik goed sluiten!

•  geef elkaar bij het verlaten van de sporthal via de hoofdingang, welke tevens ook toegang verleent aan spelers en 

toeschouwers, zoveel mogelijk ruimte;

•  indien je nog gebruik wilt maken van Sportbar Overtime, volg dan de aangegeven looproute. Deze hangt bij de ingang van de 

sporthal en is aangeduid met pijlen op de grond.

Sportbar Overtime

•  binnen Sportbar Overtime gelden de daar gestelde regels welke gebaseerd zijn op protocollen van Koninklijke Horeca 

Nederland. Jupiter is niet verantwoordelijk voor het naleven van regels in de sportbar;

• het verlaten van de sportbar vindt plaats via de hoofdingang van de sporthal;

• geef elkaar bij het verlaten van de sportbar, welke tevens toegang verleent tot de sportbar, zoveel mogelijk ruimte.

Uitwedstrijden

•  check vooraf de site van de tegenstander of de sporthal voor de ter plaatse geldende regels. Deze zijn  

voor de meeste verenigingen te vinden op de website van de betreffende club.
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