
FORZA, DAT BEN JE ZELF!

V O L L E Y B A L  V E R E N I G I N G  F O R Z A  S D

Volleybalvereniging
Corona Protocol

We willen je vragen dit protocol goed door te nemen, voor je
eigen gezondheid, maar ook de gezondheid van je mede spelers.



DE BASIS

Gezond verstand gebruiken staat voorop
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
Ontstaan er klachten tijdens de sportactiviteit? Ga
direct naar huis.
Iedereen die niet aan het sporten is, houd
alsjeblieft 1,5 meter afstand van elkaar 
Bovenstaande regel geldt niet voor kinderen t/m 18
jaar. 
Was je handen regelmatig; voor, na en tijdens het
bezoek aan onze trainingen en wedstrijden
Schud geen handen met elkaar
Vanaf 13 jaar wordt aangeraden een mondkapje te
dragen, wanneer je in een vervoersmiddel zit met
personen buiten je huishouden. 
In de kleedkamer houd je ook 1,5 meter afstand, je
mag gewoon douchen!

Hier onder vind je de belangrijkste regels. Wij
adviseren iedereen boven de 18 jaar om zich aan deze
regels te houden: publiek, vrijwilligers, spelers,
officials en alle anderen. Deze regels komen uit het
officiële sportprotocol van het NOCNSF en de NeVoBo. 



Spelers & trainers

Trainers & coaches

Probeer spelers tijdens de

warming up zoveel mogelijk 1,5

meter afstand te laten houden

Zorg voor 1,5 meter afstand

tussen begeleiders, trainers,

vrijwilligers en wisselspelers

Trainers hoeven geen 1,5 meter

afstand te houden tot kinderen

t/m 12 jaar

Wijs de sporters op het belang

van handen wassen en het

houden van afstand tot elkaar

Bij vermoeden van klachten mag

je een speler naar huis sturen

UITLEG VOOR

VERSCHILLENDE GROEPEN

Per 1 juli is binnen sporten weer

toegestaan YES! De kantine en

kleedkamers zijn weer open. 

In september start ook de

competitie weer!

Alle leeftijdsgroepen mogen

normaal spelcontact hebben. We

hoeven dus tijdens trainingen en

wedstrijden geen 1,5 meter

afstand te houden.

Maar... probeer dit waar mogelijk

alsnog te doen. 

Wanneer je vindt dat iemand te

dichtbij komt, geef dit dan ook

gewoon aan! 

Voorafgaand en na de training

of wedstrijd dient iedereen van

18 jaar of ouder wél 1,5 meter

afstand te houden. 

Raakt iemand geblesseerd, dan

geldt hiervoor natuurlijk een

uitzondering.

Tijdens een wedstrijd mag alleen

op afstand geyeld worden, er

mag niet gezongen worden.

Sporters kunnen naar huis

gestuurd worden als een

trainer/coach vermoedt dat

hij/zij Corona klachten heeft.



YES! Ook het publiek mag weer

aanwezig zijn

Het maximum van het publiek is

100 personen, maar dit in de

Vanger kunnen maar 24

personen zitten.

Je bent verplicht om een

zitplaats te zoeken

Geforceerd stemgebruik of

zingen langs de kant mag helaas

niet... Dat jullie er bij zijn, vinden

we al heel fijn!

Houdt 1,5 meter afstand tot

iedereen van 18 jaar of ouder 

Ben je (of iemand waar je veel

contact mee hebt) positief

getest óf heeft één van jullie

klachten, blijf dan thuis om

verdere besmettingen te

voorkomen.

Het Corona virus kan niet

verspreid worden door

zweetdruppels

Wanneer sporters, officials en

vrijwilligers klaar zijn met een

training of wedstrijd tellen ze ook

als publiek

In de hal, voordat je de sportzaal

of tribune betreedt, staan

persoonlijke hygiëne middelen.

Ook liggen er doekjes om de

materialen na afloop van

trainingen en wedstrijden te

desinfecteren.

We zorgen dat de zalen zo goed

mogelijke geventileerd worden

Voor vragen kun je terecht bij

onze Corona coördinator:

Daphne Folmer

(communicatie@forza-sd.nl)

Publiek Goed om te weten
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