
Corona maatregelen VELO Volleybal 
 
Algemene richtlijnen 
De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden ook tijdens het sporten:  
Zie ook de basisregels van het RIVM 

 Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand 
 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 
 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 

 Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten) 
 Vermijd drukte 
 Desinfecteer je handen 
 Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen 
 Volg de regels en aanwijzingen op VELO. Looproutes staan aangegeven. Volg deze! 
 Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals een high five of knuffels. Een boks 

is ook niet toegestaan.  
 Vermijd hard stemgebruik 
 Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan 

 
Nog even voor de duidelijkheid, de 1,5 meterregel: 
Kinderen onder de 13 jaar (dus tot en met 12 jaar) hoeven geen afstand te houden. Kinderen tussen 
de 12 en 18 jaar (dus vanaf 13 jaar tot en met 17 jaar) hoeven onderling geen afstand te houden, 
maar wel tot iedereen die 18 jaar of ouder is. Iedereen die 18 jaar of ouder is moet 1,5 meter afstand 
houden tot alle andere personen. De 1,5 meterregel voor 18 jaar en ouder geldt niet binnen het veld 
tijdens het sporten, maar wel erbuiten, dus ook als je langs de kant staat als wissel.  
Coaches en overige begeleiders houden altijd 1,5 meter afstand. 
 
Kom je terug uit een land met (aangescherpt) reisadvies (code oranje) en zit je daardoor 2 weken in 
thuisquarantaine? Dat betekent dat je ook niet kan komen volleyballen. Houd rekening met elkaar! 
 
Vervoer naar wedstrijden  
Teams reizen vaak met enkele auto’s gezamenlijk naar wedstrijden. Hierbij is het advies om de 
richtlijnen van de overheid te volgen. Bij personen boven de 13 jaar uit een verschillend huishouden 
in dezelfde auto is het advies een mondkapje te dragen. 
 
Corona maatregelen voor supporters bij VELO Volleybal 

 Er is helaas GEEN ruimte voor supporters bij wedstrijden. 
Dit geldt zowel voor thuispubliek als voor toeschouwers van uitspelende teams. 

 Voor beide teams geldt dat alleen noodzakelijke begeleiders de zaal in mogen. 
 
Corona maatregelen voor thuisspelende VELO teams 

 Kom niet te vroeg naar de sportaccommodatie, maar zorg dat je wel voldoende 
voorbereidingstijd hebt. 

 De coach/trainer van het team vult het DWF thuis in. Zorg dus dat je een account hebt! 
 De coach/trainer van het team informeert de tegenstander over onderstaande regels die ook 

voor het thuisteam gelden 
 Schud geen handen, maar begroet je tegenstander en de scheidsrechter wel 

Als voorbeeld:  
- Line-up aan het begin van de wedstrijd op eigen achterlijn. Op fluitsignaal 

tegenstander en arbitrage groeten met geklap en veld inlopen. 



- Line-up aan het eind van de wedstrijd op de 3-meter lijn elkaar groeten/bedanken 
met geklap. 

 Ga gelijk na de wedstrijd uit de hal. Je kan beperkt de kleedkamer in met een maximaal 
aantal rekening houdend met de 1,5 meter regel 

 Bij voorkeur niet douchen i.v.m. de beperkte mogelijkheden i.v.m. de 1,5 regel 
 Omgekleed naar de hal komen. Schoenenwissel kan in de kleedkamer of in de hal 
 Let erop dat buiten het veld, dus op de reservebank wel de 1,5 meter regel geldt. Ben je met 

meer wissels mag je stoelen neerzetten, of evt. een extra bank 
 Het is voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de 

tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan 
 Maak na de wedstrijd de spelersbank en de scheidsrechterstoel schoon 

 
Corona maatregelen voor uitspelende teams bij VELO 

 Kom niet te vroeg naar de sportaccommodatie, maar zorg dat je wel voldoende 
voorbereidingstijd hebt. 

 De Corona richtlijnen hangen op het raam van de kantine bij binnenkomst van de sporthal 
 Looproutes worden op het complex aangegeven met pijlen 
 Ga gelijk na de wedstrijd uit de hal. Je kan beperkt de kleedkamer in met een maximaal 

aantal rekening houdend met de 1,5 meter regel 
 Bij voorkeur niet douchen i.v.m. de beperkte mogelijkheden i.v.m. de 1,5 regel 
 Omgekleed naar de hal komen. Bij voorkeur alleen schoenenwissel in de kleedkamer of in de 

hal 
 Geen toeschouwers welkom behalve de noodzakelijke begeleiders (chauffeur(s) en coach) 

 
Speel je als VELO team uit? 

 De specifieke regels en indeling van een sporthal verschillen per locatie. Het is dus van 
belang dat je vooraf bekend bent met de informatie over de locatie waar je heen gaat. Check 
altijd de richtlijnen en looproutes die op de uitlocatie gelden via de website van de 
tegenstander! 

 Ga niet te vroeg naar de sportaccommodatie, maar zorg dat je wel voldoende 
voorbereidingstijd hebt. 

 Ga alleen met de noodzakelijke begeleiders naar een wedstrijd (chauffeur(s) en coach) tenzij 
hierover andere regels op de site van de tegenstander staan 

 Uiteraard gelden te allen tijde de algemene richtlijnen 
 
Zaaldienst (tellen en fluiten) en coronaregels: 

 2 tellers bij H1. Daar zullen 2 tafels komen te staan 
 Voor de overige wedstrijden 1 teller per wedstrijd, tenzij je uit 1 gezin komt. Dan mag je met 

2 personen tellen 
 Gebruik je eigen materialen (fluit, kaarten enzovoorts) en reinig deze na afloop van de 

wedstrijd 
 Uitvoeren van spelerskaartcontrole bij de wedstrijdtafel, als 1,5 meter gewaarborgd kan 

worden en anders in de hoek van het speelveld 

 
Wil je het hele protocol lezen, dan verwijzen we naar het corona protocol indoor volleybal 
https://www.nevobo.nl/cms/download/6820/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf 
 
Als je nog vragen hebt over volleybal op VELO en het coronavirus, stuur dan een mail naar 
bestuur@velovolleybal.nl 
 
Laten we met z'n allen zo veilig mogelijk sporten op VELO! 
 


