
 
 

Coronaprotocol: trainingen volleybalvereniging Focus 
 
Trainingen: 

• Kom volledig omgekleed naar de Hessenhal (m.u.v. van je zaalschoeisel, die mag je voor de 
training in de kleedkamer aantrekken). 

• Neem (indien gewenst) een eigen gevulde bidon mee en een handdoek voor het zweten. 

• Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de training naar de Hessenhal. Ga bij 
binnenkomst direct naar de kleedkamer volgens onderstaand schema: 
 

Kleedkamerindeling maandagavond: 

 Kleedkamer 1 Kleedkamer 2 Kleedkamer 3 Kleedkamer 4 

17.50-18.00 CMV niveau 2 Meisjes C2 Meisjes C1 Meisjes B1 

18.50-19.00 Dames 6   Mannelijke 
trainer(s) 

19.05-19.15 Dames 3 Dames 4 Meisjes A1 Mannelijke 
trainer(s) 

20.20-20.30 Dames 1    

20.35-20.45 Dames 5 Mix recreanten 
dames 

Mix recreanten 
heren 

Heren recreanten 

 
Kleedkamerindeling woensdagavond: 

 Kleedkamer 1 Kleedkamer 2 Kleedkamer 3 Kleedkamer 4 

18.35-18.45 Dames 6 Meisjes 
C1/meisjes C2 

Meisjes A1 Meisjes B1 

19.50-20.00 Dames 1 Dames 2  Mannelijke 
trainer(s) 

 

• Neem al je spullen in een (sport)tas mee de zaal in. 

• Kleedkamer na groepsgebruik reinigen (denk aan banken afnemen en klinken schoonmaken), 
hiervoor liggen reinigingsmiddelen in de kleedkamer. 

• Voor het einde van de training zorg je er als team voor dat de gebruikte materialen weer 
schoon zijn. Per veld liggen hiervoor doekjes en een emmer met water en groene zeep klaar. 
De zaalvloer hoef je niet schoon te maken. Bloed of lichaamsvocht op de vloer wel direct zelf 
reinigen.  

• Na de training verlaat ieder team de zaal via de grote deuren richting centrale hal. 

• Na afloop training kan er niet gedoucht worden.  
 

Specifiek voor trainers  

• Houd een presentielijst bij om eventueel bron- en contactonderzoek mogelijk te maken en  
bewaar de informatie minimaal 4 weken. Van eventuele meetrainende nieuwe of potentiële 
leden moet tijdens de training naast de naam ook het adres, telefoonnummer en e-
mailadres worden genoteerd.  

• Zorg voor toezicht op naleving van de regels tijdens de training.  

• Stop 5 minuten eerder met trainen voor het schoonmaken van de materialen. 
 

Horeca 

• Het is mogelijk om als team zelf gebruik te maken van de horeca, hiervoor gelden de 
algemene coronarichtlijnen. 


