
       

 

Algemene coronaregels volleybalvereniging Focus  
 
In onderstaand protocol worden de basisregels kort beschreven. Dit protocol dient bij elke 
volleybalactiviteit te worden nageleefd. Dit protocol is een aanvulling op de geldende RIVM- 
maatregelen en het algemene sportprotocol van NOC*NSF.  

 

Basisregels in het kort: 
- Voor het betreden van de Hessenhal gelden de maatregelen van het RIVM.  
- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.  
- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, als:  

o je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  

o iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
o een gezinslid in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.  

- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

- Houd onderling 1,5 meter afstand (m.u.v. kinderen onder de 18 jaar). Supporters dienen 
onderling ook 1,5 meter afstand te bewaren, uitgezonderd als men uit hetzelfde huishouden 
komt. 

- Desinfecteer je handen bij binnenkomst in de Hessenhal.  
- Vermijd drukte, hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  
- Voorkom zoveel als mogelijk contact met handvaten, deuren en klinken.  
- Houd je aan de aangegeven looprichtingen bij aankomst en vertrek (de looproutes staan op 

de vloer aangegeven met geel/zwarte pijlen). 
- Blijf niet staan praten in de gangen. Dit om de doorstroom te bevorderen. 
- Maak zo min mogelijk gebruik van de sanitaire voorzieningen. Als je wel naar het toilet moet, 

maak dan gebruik van de toiletten in de centrale hal.  
- Vermijd hard stemgebruik. 
- Het zingen van liedjes of schreeuwen van yells is niet toegestaan. 
- Spreek elkaar erop aan als regels niet worden nageleefd. 

 

Afstand houden bij volleybal: 
CMV  

- De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere leeftijdsgroepen. Coaches 
en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar. 

ABC-jeugd  
- Geen afstand houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand tot personen boven de 18 jaar. 

Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle andere personen. 
Senioren en recreanten  

- Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Tijdens het 
trainen of spelen van wedstrijden geldt deze regel niet. 

 

 

 


