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Protocol Thuiswedstrijddagen 

Innovatiemakelaars.nl WSV Volleybal 

Inleiding  

Nu de volleybalcompetitie weer begonnen is, is het goed om nogmaals de nadruk te leggen op de 

maatregelen die we bij onze thuiswedstrijddagen als vereniging in overleg met de beheerder van de 

sporthal De Kei hanteren in het kader van COVID 19. 

Hieronder zie je stap voor stap toegelicht aan welke spelregels we ons hebben te houden. Als 

vereniging nemen we hier verantwoordelijkheid voor, maar dat moeten we allemaal als individu ook 

doen. Help elkaar daar ook bij en spreek elkaar aan op het gedrag als dat nodig is.  

Uiteraard houden we ons aan de algemene regels die door het RIVD zijn opgesteld. 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  

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie  

• Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen  

• Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent  

• Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels  

• Vermijd hard stemgebruik  

• Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan 

Daarnaast maken we gebruik van de looproutes zoals die staan aangegeven op de plattegrond van 

De Kei, zie bijlage 1. 

Afstand houden  

Voor verschillende leeftijdsgroepen zijn er verschillende regels met betrekking tot afstand houden 

tot elkaar en tot andere leeftijdsgroepen. Deze regels zijn omgezet naar de verschillende 

doelgroepen die wedstrijden spelen:  
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CMV wedstrijden  

De sporters hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere leeftijdsgroepen. Trainers, 

coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar.  

ABC-jeugd wedstrijden  

De sporters hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand tot personen boven de 

18 jaar. Trainers, coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle andere personen.  

Senioren, recreanten en zitvolleybal wedstrijden  

Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Tijdens het spelen van 

een wedstrijd in het veld geldt deze regel niet. 

Draaiboek thuiswedstrijddagen 

Voor iedere thuiswedstrijddag wordt een draaiboek opgesteld, waarin de volgende zaken staan 

beschreven: Rooster en planning van de dag (wedstrijden, teams, veldindeling, speeltijden, 

kleedkamerindeling, etc.). Als voorbeeld is het draaiboek voor 26 september 2020 in bijlage 2 

opgenomen. 

Gastvrouwen en -heren 

Op onze thuiswedstrijddagen maken we gebruik van gastvrouwen en -heren, die voor ons de 

uitvoering van de verschillende maatregelen voor alle betrokkenen mogelijk maken aan de hand van 

het opgestelde draaiboek. De taken die zij daarbij uitvoeren zijn: 

• Ontvangen van de gastteams met begeleiders en hen wegwijs maken > welke kleedkamer, welk 

veld, welke tijd (als deze afwijkt van de officiële starttijd) en een toelichting van de spelregels die 

we in de hal en de kantine hanteren. De teams ontvangen bij binnenkomst ook een A4 met de 

relevante info. 

• Ontvangen van overige gasten (begeleiders, chauffeurs, sponsoren, publiek, etc.). Zij worden 

allen beschouwd als publiek. De gastvrouwen en -heren tellen het aantal ingaande en uitgaande 

personen in verband met de maximale capaciteit van 40 personen die op de tribune plaats 

kunnen nemen. Vol is vol. 

• Begeleiden van het publiek naar de tribunes, checken van de (nog beschikbare) capaciteit en 

afstemmen met de ontvangst van publiek. 

• De verantwoordelijkheid van de gastvrouwen en -heren m.b.t. de Corona maatregelen strekt zich 

uit van de ingang van het sportcomplex tot de kleedkamers en sportzalen, dus inclusief de 

tribune en exclusief de kantine.  

• Aanspreken van mensen in Sportcomplex De Kei m.b.t. de Corona maatregelen. 
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Wedstrijdleiding 

De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor het goede verloop van de activiteiten in de sportzalen. 

De taken en verantwoordelijkheden van de wedstrijdleiding strekken zich enkel uit tot de sportzalen, 

maar hebben in die zin ook betrekking op de Corona maatregelen, die gehandhaafd moeten worden. 

De taken die zij daarbij uitvoeren zijn: 

• Organiseren van de inrichting van de zalen in samenwerking met de zaalwacht van die dag 

(opzetten van de velden met netten op de juiste hoogte, teltafels met -borden, 

scheidstrechterstoelen, verzorgen van de aankleding van de zaal (banners en eventueel extra 

tribunes). 

• Begeleiden van scheidsrechters en aanvoerders bij het invullen en/of aanpassen van de DWF 

formulieren op de beschikbare tablets (zowel voor als na de wedstrijden). 

• Het uitvoeren van alle overige wedstrijdleiding taken. 

• Aanspreken van mensen in de sportzalen m.b.t. de Corona maatregelen. 

Voor de wedstrijd 

• Zowel het gastteam als het thuisteam hebben een kleedkamer toegewezen gekregen. Zij maken 

daar gebruik van als deze NIET is bezet door een vorig team, dat zich nog aan het omkleden is. Is 

dat wel het geval, dan wordt er op een geschikte plek gewacht (kantine, leeg sportveld in één van 

de zalen, tribune). 

• Na het omkleden worden alle persoonlijke bezittingen (sporttas, kleding, schoenen) weer 

meegenomen. 

• De teams betreden de sporthal pas als het veld waarop zij gaan spelen beschikbaar is (dus als de 

vorige wedstrijd is afgelopen en het veld leeg is). Is dit niet het geval dan wachten zij op een 

geschikte plek (kleedkamer, leeg sportveld in één van de zalen, tribune), dus NIET in de sportzaal. 

• De inspeeltijd op het veld is maximaal 30 minuten, maar deze kan in verband met de 

totaalplanning (en in overleg met wedstrijdleiding, scheidsrechters en aanvoerders) verkort 

worden. 

Tijdens de wedstrijd 

• Tijdens de wedstrijden zijn sporters, trainers, coaches, wedstrijdbegeleiders en scheidsrechters in 

de zaal. Andere personen worden niet tot de zaal toegelaten, met uitzondering van de 

wedstrijdleiding, de zaalwacht en de gastvrouwen en -heren. 

• Alle andere mensen nemen plaats op de tribune of in de kantine. 

• De mensen in de zaal houden zich aan de maatregelen, zoals per doelgroep vermeld in bijlage 3. 

Na de wedstrijd 

• Na de wedstrijd (en de afhandeling van de daarbij behorende formaliteiten) gaan de teams direct 

naar de kleedkamers om desgewenst te douchen. 
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• Bij het gebruik van de kleedkamer en douches hanteren we ook hier de algemene regel van 1,5 

meter afstand. Dit betekent in de praktijk dat er nooit meer dan vier personen tegelijk kunnen 

douchen. 

• Als er niet direct gedoucht en omgekleed kan worden, moeten (delen van) teams wachten tot er 

plaats is. Maak hiervoor gebruik van de zaal (als er geen volgende wedstrijd gepland staat), de 

kleedkamer (als hier niet te veel personen aanwezig zijn i.v.m. 1,5 meter) of de overige vrije 

ruimte in De Kei. De buitenruimte bij de hoofdingang of de kantine kan hiervoor gebruikt 

worden. Ook wordt er in de kantine een specifiek deel vrijgemaakt voor de teams die net klaar 

zijn met hun wedstrijd en even moeten wachten voordat ze kunnen douchen. Vanuit dit gedeelte 

kan er van de horeca gebruik worden gemaakt. 

• Sommigen vinden het plezierig een cooling down te doen na de wedstrijd (of gewoon even tijd te 

nemen om af te koelen). Hiervoor gelden dezelfde regels als hierboven genoemd. 

Kantine 

• De kantine wordt enkel ‘intensief’ door ons gebruikt als we gedoucht en omgekleed zijn.  

• Als je na de training van de kantine gebruik maakt en je nog niet gemeld hebt, doe je dat alsnog 

op de gebruikelijke wijze. 

• In de kantine volgen we de algemene richtlijnen en maatregelen voor de Horeca en de 

aanwijzingen van de beheerder en/of de medewerkers. 
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Bijlage 1. Plattegrond Basisindeling 

Sportcomplex De Kei  

 
 

 

Legenda:  

Wanneer er meerdere groepen (van 12 jaar of ouder) van de zelfde gebruiker achter elkaar gebruik 

maken van de accommodatie dient een looproute gehanteerd te worden. Daarnaast dienen de leden 

hun tas dan mee te nemen in de zalen, zodat ze niet meer terug hoeven in de kleedkamer. Wanneer 

er één gebruikerstijd is vervalt deze verplichte looproute. 

• Groene pijl: bij binnenkomst dient de gebruiker de kleedkamers te gebruiken als inlooproute. 

• Rode pijl: bij vertrek dient de gebruiker de deur tussen de zaal en gang te gebruiken als 

uitlooproute. 
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Bijlage 2. Draaiboek 26 september 2020 
Datum:        26 september 2020 

Gastvrouwen en -heren:     x en y  

(eerste blok: 08.00 – 12.45; tweede blok 12.45 – 16.00) 

Wedstrijdleiding:      x en y 

(eerste blok: 08.00 – 12.45; tweede blok 12.45 – 16.00) 

Zaalwacht:       team xx 

(opbouwen 08.00, opruimen vanaf circa 16.00) 

Wedstrijdprogramma: 

 

Aandachtspunten 

• Thuis- en gastteams kunnen vanaf drie kwartier voor aanvang wedstrijd in de hen toegewezen 

kleedkamer, mits daar geen ander team bezig is met douchen en omkleden. 

• Dit is een thuisdag zonder wedstrijd van D1. De aantallen publiek zullen daarom (naar alle 

waarschijnlijkheid) de 40-capaciteit van de tribune niet overtreffen. Gastvrouwen en -heren 

dienen overigens wel met enige regelmaat de tribune te checken op bezetting en of men zich aan 

de regels houdt.  

• Gastvrouwen en -heren moeten wel bij de entree het publiek tellen en het publiek begeleiden 

naar de tribune of verwijzen naar de kantine, waar zij zich dan moeten registreren. 

• Gastvrouwen en -heren moeten de thuis- en gastteams ontvangen, hen vertellen welke 

kleedkamer zij hebben, hoe laat ze daar in mogen en (voor de gastteams) een A4 met spelregels 

uitdelen. 

• AANVULLEN? 

  

Tijd Thuis team Gast team Wedstrijd 

veld

Scheidsrechter Teller team Kleedkamer 

thuisteam

Kleedkamer 

gast team

9:15 WSV MC 1 Rabobank Orion Volleybal Doetinchem MC 2 3 Rosan Klein Wolterink 3 4

11:00 WSV MC 3 Halley MC 2 4 Anne Geerken 5 6

11:00 WSV MC 2 Elite/Dynamo MC 1 5 Tessa de Nooijer 3 4

12:45 WSV DS 3 Tornax DS 2 3 Brenda van der Mast 5 6

12:45 WSV MB 1 Elite/Dynamo MB 1 4 Jeroen Logtenberg 3 4

12:45 WSV MB 2 VV Forza MB 2 5 Tim Hut 3 4

14:30 WSV DS 4 ACE'19 DS 2 3 Dianka van der Meer 5 6

14:30 WSV HS 1 S.C. GORSSEL HS 1 4 Lieke Mentink 7 8
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Bijlage 3. Richtlijnen per doelgroep  
Officials en opleiders 

• Voor de aanwijzing van officials en opleiders door de Nevobo zijn de volgende richtlijnen 
opgesteld:  
1. Alle officials en opleiders van 70 jaar en ouder worden niet door de Nevobo aangewezen, 
tenzij de official of opleider zelf schriftelijk aangeeft wél het risico te kunnen en willen nemen 
(voor zichzelf en/of huishouden/familie).  
2. Alle officials en opleiders onder de 70 jaar worden wél aangewezen door de Nevobo, tenzij de 
official of opleider zelf schriftelijk aangeeft het risico niét te kunnen en willen nemen (voor 
zichzelf en/of huishouden/familie).  
3. Alle verenigingen worden geïnformeerd over dit beleid en worden verzocht ditzelfde beleid 
toe te passen binnen hun eigen verenigingsarbitrage.  
4. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt op basis van de huidige Covid-19 situatie. De 
ontwikkelingen in de Covid-19 situatie zijn steeds alles bepalend.  

• Volg de instructies en maatregelen op die gelden in de sportaccommodatie.  

• SRBB-ers en PVB-beoordelaars nemen alleen plaats bij de wedstrijdtafel indien daar de 1,5 meter 
afstand gewaarborgd kan worden. Anders nemen ze plaats op de tribune of op een stoel langs 
het veld, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot andere personen.  

• Let op: na afloop van de wedstrijd worden alle officials als publiek aangemerkt en daar gelden 
mogelijk andere richtlijnen voor dan tijdens het begeleiden van een wedstrijd.  

• Gebruik je eigen materialen (fluit, kaarten enzovoorts) en reinig deze na afloop van de 
wedstrijd(dag).  

• Schud geen handen, maar begroet collega’s en teams wel.  

• Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet 
of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer.  

• Bij het gebruik van de kleedkamer is het van belang de 1,5 meter afstand te behouden. Indien er 
met meerdere officials van dezelfde kleedkamer gebruik gemaakt wordt, maak dan goede 
afspraken om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Bijvoorbeeld door na elkaar gebruik te 
maken, of kijk of er een grotere kleedkamer beschikbaar is.  

• Voorbereidend gesprek met collega-officials (indien van toepassing):  
Indien de kleedkamer niet voldoet om 1,5 meter afstand te houden, overleg dan met de 
thuisvereniging voor een geschikte locatie.  

• Uitvoeren van spelerskaartcontrole: Houd de 1,5 meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden: 
o Controle bij de wedstrijdtafel, indien 1,5 meter gewaarborgd kan worden.  
o Controle in de hoek van het speelveld.  

• Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. 
Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.  

• Richt de tellertafel zo in dat alle betrokkenen 1,5 meter afstand kunnen houden.  
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• Indien een scheidsrechter zich op korte termijn voor een wedstrijd moet afmelden wegens een 
corona besmetting of corona gerelateerde klachten, zal hiervoor geen sanctie worden opgelegd.  

• Indien de ruimte voor reservespelers is uitgebreid om op de reservebank 1,5 meter afstand te 
houden, is het toegestaan de wisselzone uit te breiden.  

• Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. 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.  

• Het gedrag van het publiek qua schreeuwen/zingen en dergelijke is de verantwoordelijkheid van 
de zaalwacht, niet van de scheidsrechter.  

Coaches en overige staf  

• Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand 
van elkaar houden. Houd als coach ook 1,5 meter afstand tot spelers van de ABC-jeugd.  

• Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de spelersbank, is het bij 
uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra 
wisselbank naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.  

• Het is aan te raden om de begeleidende staf aan de rand van het veld zo klein mogelijk te 
houden, overige staf kan op de tribune plaatsnemen.  

• Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.  

• Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.  

• Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.  

• Houd bij het invullen van het DWF in de sporthal, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter 
afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.  

Spelers  

• Wisselspelers vanaf 18 jaar moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.  

• Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij 
uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op een extra wisselbank 
welke doorlopen naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.  

• Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.  

• Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.  

• Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. 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.  

• Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.  

• Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. 
Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.  

• Kom zoveel mogelijk al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan 
de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer. Probeer 
zoveel mogelijk thuis te douchen.  

• Houd bij het wisselen ook de 1,5 meter afstand aan.  

• Maak gebruik van eigen materialen (bidon, handdoek) en reinig deze na afloop van de 
wedstrijd. 


