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Protocol Buitenvolleybal Salvora tijdens ‘per 2 juni 2020’ 

 
Locatie buitenvolleybal 

Betreft volleyballen op de locatie ‘Veld 7 Rohda Raalte’.  
Toegang vanaf nieuwe parkeerplaats aan de Zwolsestraat, ca. 100 meter na de rotonde. 

 
 
Volleyballen met de leeftijdsgroepen: 

- t/m 12 jaar,   start op vrijdag 8 mei 2020; 
- 13 t/m 18 jaar;   start in de week van 11 mei 2020; 
- 19 jaar en ouder start in de week van 18 mei 2020; 

Overige weken volgens trainingsschema. 

 
Algemene informatie 

Verantwoordelijken: 

Corona-coördinator: Raymond Kolkman, tel. 06 – 16 16 67 72, mail raymondkolkman@outlook.com.  

Corona-verantwoordelijken tijdens trainingsavonden (zijn aanwezig tijdens de trainingen): 
 
Planning: 

Maandag:   Raymond Kolkman  (06 – 16 16 67 72) 
Dinsdag:  Raymond Kolkman  (06 – 16 16 67 72) 
Woensdag: Theo Besten  (06 – 23 30 22 79) 
Donderdag:  Dennis Wilmink  (06 – 12 27 78 13) 
Vrijdag:   Jan van Uitert   (06 – 53 36 55 57) 

Belangrijke algemene informatie: 

- De velden staan klaar voorafgaand aan de start van iedere training. 
- We spelen met ballen die na iedere training worden afgenomen met ontsmettingsvloeistof. 
- De jeugd t/m 18 jaar mag sporten binnen 1,50 meter afstand van elkaar.  
- Speelsters/spelers in de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder houdt minimaal 1,50 meter afstand tot een 

ander. Om dit te kunnen waarborgen is (voorlopig) de maximale veldbezetting 2x4 speelsters/spelers. 
 

- Wijziging maximale veldbezetting: 
  t/m 12 jaar:   2 x 6 speelsters/spelers per veld 

   13 t/m 18 jaar:   2 x 6 speelsters/spelers per veld 
19 jaar en ouder:  2 x 4 speelsters/spelers per veld 

Eventuele extra speelsters/spelers draaien in, staan in de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder op 
minimaal 1,50 meter buiten het veld. 
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Informatie voor de speelster/speler: 

Thuis voorbereiden: 

Zie protocollen NEVOBO (achterin dit document) en de RIVM richtlijnen wanneer je niet kunt komen om te 
volleyballen! Maar hopelijk kun je wel volleyballen en dan volg je onderstaande instructies goed op: 

1. Trek je trainingskleren thuis aan, er is op de volleyballocatie geen kleedkamer beschikbaar; 
2. Je neemt mee: 

a. Goed te herkennen eigen gevulde bidon, op de volleyballocatie kan de bidon niet worden 
gevuld. 

b. Bij regen of nat/glad veld wordt er niet gevolleybald! Een vuilniszak kan bij plotselinge regenval 
je tas beschermen tegen nattigheid, er is geen overkapping. 

c. Misschien is het goed om oudere volleybal- (gym)schoenen aan te doen, we volleyballen op het 
gras. 

3. Doe een wc-bezoek voor het vertrek naar de training, op de volleyballocatie is geen wc beschikbaar. 
4. Was voor vertrek naar de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op de sportlocatie en ga direct na de training 

naar huis. Blijf dus niet ‘hangen’ op de parkeerplaats. 
6. Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden. 

 
Op de volleyballocatie: 

1. Je fiets parkeer je binnen de parkeervakken gemarkeerd met pionnen. Word je gebracht of kom je met 
de auto, de auto parkeren in een normaal parkeervak. 

2. Je loopt door het toegangshek, je vader/moeder/begeleider mag niet mee voorbij het hek. 
3. We stimuleren vader/moeder/begeleider niet te blijven ‘hangen’ op de parkeerplaats. 
4. Bij binnenkomst was je goed je handen met water en zeep (ontsmettingsvloeistof).  
5. Je loopt door naar de volleybalvelden en je meldt je bij de trainer en volgt de aanwijzingen op. 
6. Tijdens de training raak je het net en de palen niet aan. 
7. Zorg er tijdens het volleyballen voor dat je zo min mogelijk met je handen jouw gezicht aanraakt. 
8. Na de training was je weer goed je handen met water en zeep (ontsmettingsvloeistof). Het doekje gooi 

je weer in de afvalbak. 
9. Je loopt naar de fiets of naar de auto (van vader/moeder/begeleider) en je vertrekt direct naar huis, 

ook onderweg houd je 1,50 meter afstand tot anderen. 
 
Als we bovenstaande instructies (blijvend) goed opvolgen met elkaar, dan kunnen we weer volleyballen!  
Laten we samen ons best doen om het buitenvolleybal tot een succes te maken. 

 
Bijlagen: 

Protocollen NEVOBO - spelers t/m 12jr [voorafgaand] 
Protocollen NEVOBO - spelers 13-18jr [voorafgaand] 
Protocollen NEVOBO – spelers 18+ [voorafgaand] 
Protocollen NEVOBO - trainer [voorafgaand] 
 



FIJN DAT JE ER WEER BENT! 

GRAAG JE AANDACHT VOOR 
DEZE VOORZORGSMAATREGELEN 

VOORDAT JE GAAT VOLLEYBALLEN

Raak het net en de 
palen niet aan.

Houd 1,5 meter af-
stand.

1,5M

Vermijd het fysiek 
contact met andere 
volleyballers en hun 
spullen. 

Maximaal 6 sporters 
en 1 trainer per veld 
en blijf continue op je 
eigen veld.

Ga na de eindtijd van 
je veldhuur of trai-
ning meteen weer 
naar huis. 

Uitsluitend kaderle-
den harken en instal-
leren netten op juiste 
hoogte.

Was voor en na af-
loop je handen en 
onderarmen met 
water en zeep.

Minimaliseer het 
bezoek aan de 
toiletruimte.

Gebruik alleen ballen 
die de accommodatie 
beschikbaar stelt en 
zijn gedesinfecteerd.

VOOR IEDEREEN VANAF 19 JAAR GELDT OOK:



MAATREGELEN VEILIGHEID EN 
HYGIËNE VOOR TRAINERS/VRIJWILLIGERS

Bereid je training goed voor en zorg voor oefeningen/spelvormen die 1.5 meter garanderen.

Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven.

Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar.

Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat 
kinderen in afgebakende delen trainen.

Maak vooraf (gedrag)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij 
tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden.

Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.

Houd 1,5 meter afstand met al je sporters en/of mede trainers (geen lichamelijk contact).

Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden.

Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.

Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen
moeten na afl oop direct vertrekken.

Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. 

Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifi eke gevallen noodzakelijk is.

Handhaaf het maximum aantal deelnemers per veld. Bij losse veldhuur en bij trainingen voor 13 t/m 18 
jarigen mogen per starttijd maximaal 6 sporters en 1 trainer op een veld. Bij kinderen t/m 12 jaar bepaalt 
de organisator het maximum per veld.



MAATREGELEN VEILIGHEID EN 
HYGIËNE VOOR TRAINERS/VRIJWILLIGERS

Was en desinfecteer je handen bij aanvang en na iedere training.

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Zorg voor maximale hygiëne. Er worden alleen ballen van de accommodatie gebruikt en de ballen moeten 
na ieder tijdslot dat er gespeeld is gedesinfecteerd worden. Velden worden uitsluitend door kaderleden 
geharkt. Het net en de palen worden uitsluitend door kaderleden geïnstalleerd op de juiste hoogte en niet 
aangeraakt door trainers/sporters (voor zover mogelijk). De Corona-verantwoordelijke maakt een sche-
ma om uitvoering te geven aan deze hygiëne maatregelen en zorgt voor een aftekenlijst op de toilet.

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Zorg dat sporters continue op hun eigen veld blijven. Indien je als trainer bij trainingen meerdere velden 
tegelijk traint, dan is het toegestaan om je te bewegen tussen die betreff ende velden. Er wordt enkel per 
veld instructie gegeven met inachtneming van 1,5 meter afstand. Vermenging van de leeftijdsgroepen 
kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.

Zorg dat je continue bij je groep blijft, sporten zonder begeleiding is niet toegestaan

Wijs kinderen op het belang van handen wassen. Laat kinderen geen handen schudden.

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis
blijven tot 14 dagen na het laatste contact

Per accommodatie is een kaderlid verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Er is altijd minimaal 
1 kaderlid aanwezig op de accommodatie om toe te zien op de naleving van dit protocol. Als er niemand 
aanwezig is, neem hier contact over op met de Corona-verantwoordelijke.
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