
 
 

Coronaprotocol: wedstrijden volleybalvereniging Focus 
 
Wedstrijden:  

• De aanvoerder of coach zorgt ervoor dat het DWF voorafgaand aan de wedstrijd goed is 
ingevuld. De scheidsrechter controleert.   

• Focus teams zijn verplicht in wedstrijdtenue naar de Hessenhal te komen. Wij adviseren dit 
ook aan onze gasten.  

• Iedere speler wast zijn eigen tenue: maximaal op 40 graden, geen wasverzachter gebruiken 
en niet in de droger.  

• Er mogen alleen spelers, coaches, scheidsrechters en vrijwilligers in de zaal aanwezig zijn. 

• Wisselspelers en coaches buiten het veld moeten onderling 1,5 meter afstand houden. 

• De spelersbanken moeten tijdens het wisselen van speelveld worden schoongemaakt. De 
teams die de wedstrijden spelen zijn hier zelf voor verantwoordelijk. Reinigingsmateriaal 
wordt beschikbaar gesteld. 

• Schreeuwen, high-fives en handen schudden is niet toegestaan. Applaudisseren mag wel.  

• Tijdens de wedstrijd gelden de normale spelregels. Als aanvulling hierop is het 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. 

• Neem een eigen gevulde bidon mee en een handdoek voor het zweten.  

• Na iedere wedstrijd dienen de gebruikte banken, ballen, scheidsrechtersstoel, palen, IPad en 
scorebord te worden schoongemaakt. Dit wordt verzorgd door het Focus team dat de 
wedstrijd speelt. 

• Waar blijven teams voor de wedstrijd (wachten)?  
o Ieder uitspelend team krijgt bij binnenkomst een kleedkamer toegewezen door de 

toezichthouder. Het is verplicht daar te wachten tot een half uur voor starttijd van de 
wedstrijd. Neem al je spullen in een (sport)tas mee de zaal in, want na de wedstrijd 
kom je hier niet meer terug. Kleedkamer na groepsgebruik reinigen (denk aan 
banken afnemen en klinken schoonmaken). 

o Thuisspelende teams wachten voorafgaand aan de wedstrijd in de kantine of op de 
tribune. Bespreek dit met je team.  

• Na de wedstrijd? 
o Na afloop van de wedstrijd kan er niet gedoucht worden.  
o Indien je een trainingspak aan wilt trekken, doe je dit in de zaal.  
o Verlaat de zaal via de grote deuren richting de centrale hal.   
o Vervolgens loop je naar de kantine om daar plaats te nemen (als er plek is) of om 

naar buiten te gaan (eerste buitendeur direct links). De uitgang is dus anders dan 
de ingang. 
 

Uitwedstrijden Focus teams: 
• De aanvoerder of coach checkt voorafgaand aan de wedstrijd de website van de vereniging 

voor het daar geldende coronaprotocol.  

• Neem zo weinig mogelijk publiek mee, alleen noodzakelijke chauffeurs. 

• Als je met mensen uit verschillende huishoudens in één auto zit, wordt door de overheid 
geadviseerd allemaal een mondkapje te dragen. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 
jaar oud.  

 
 
 



 
 

Toeschouwers: 
Om toeschouwers een veilige plek te kunnen geven vragen we het volgende 

• De capaciteit op de tribune is ongeveer 50% van wat het normaal was. Het aantal personen 
graag beperkt houden. Dit is jammer, maar noodzakelijk.  

• Uitspelende teams vragen wij zo min mogelijk publiek mee te nemen, alleen noodzakelijke 
chauffeurs. 

• Volg bij binnenkomst van de Hessenhal de instructies: gezondheidscheck + 
bezoekersregistratie (per huishouden). Dit laatste maakt het mogelijk om bij een eventuele 
besmetting gedegen bron- en contactonderzoek te doen. Na 14 dagen worden deze 
gegevens vernietigd. 

• Op de tribune is met stickers aangegeven waar je niet mag zitten of staan > VOL=VOL.  

• Op de tribune houd je ten alle tijde 1,5 meter afstand tot andere personen die niet tot je 
eigen huishouden behoren. 

• Juichen, schreeuwen en zingen is niet toegestaan, applaudisseren wel.  

• Kom niet te vroeg en blijf niet op de tribune of in de gang hangen na afloop van een 
wedstrijd. 

• Verlaat de sporthal via de eerste buitendeur direct links in de kantine.  

 
Horeca: 

• Op wedstrijddagen is het mogelijk om gebruik te maken van de horeca, hiervoor gelden de 
algemene coronarichtlijnen. Blijf niet aan de bar staan, maar neem plaats op de stoelen aan 
één van de tafels in het sportcafé (er zijn 30 zitplaatsen).  

• Tafels mag je niet verplaatsen of verschuiven.  

• Volg de aanwijzingen van het kantine personeel op.  
 


