
 

         
 

Corona protocol Holyoke Outdoor Volleybal alle leeftijden 

 

Uitgangspunten  
Onderstaande richtlijnen zijn tot stand gekomen, rekening houdend met de 

veiligheidsmaatregelen die door de NEVOBO zijn opgesteld en in afstemming met 

sportbonden en NOC*NSF. Aan de hand van dit protocol  willen we een veilige start maken 

met onze volleybaltrainingen. 

 

Uitgangspunten : 

Welke groepen kunnen weer buiten gaan trainen: 

- Mini’s; 

- C,B,A-jeugd 

- Senioren en Recreanten.  

-Toernooien en evenementen zijn niet toegestaan. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/ 

potjes zijn wel toegestaan mits je de anderhalve meter regel in acht neemt 

- Prioriteit ligt bij het opstarten van de trainingen voor de eigen jeugdleden, in eerste 

instantie de mini’s/jeugd en dit uit te breiden naar de andere groepen. 

- Spelers, trainers en vrijwilligers komen en gaan naar/van sportpark de Krompatte volgens 

de daarvoor opgestelde richtlijnen.  

- Deze richtlijnen zijn in dit protocol opgenomen en zullen naar alle leden/ouders/vrijwilligers 

worden gecommuniceerd.  

- De laatste, en altijd leidende, versie zal worden geplaatst op de website van de vereniging.  

- Het sportpark is alleen toegankelijk voor spelers die training krijgen, hun trainers en de 

vrijwilligers die er op dat moment ook een taak hebben. 

- Voor alle anderen is het sportpark niet toegankelijk. 

- Voor trainingen voor spelers vanaf C-jeugd t/m senioren geldt de 1,5 meter beperking. 

Trainers en spelers dienen zich er continu van bewust te zijn 1,5 meter afstand te houden.  

- Er is een toezichthouder aanwezig om te zorgen dat alles volgens protocol wordt 

uitgevoerd. 

- De toezichthouder heeft als belangrijkste taak om de eerste dagen de spelersstromen in 

goede banen te leiden en in de gaten te houden dat aanwezigen van 13 jaar en ouder 1,5 

meter afstand houden. 

- Aanwijzingen die de toezichthouder en de trainer geven dienen te allen tijde te worden 

opgevolgd. Niet opvolgen van aanwijzingen wordt gemeld bij het bestuur en kan 

consequenties hebben. 

- De kleedkamers/douches en kantine zijn gesloten.  



- Terugbrengen van het aantal deelnemers: bij trainingen voor 13 t/m 18 jarigen en 19+ 

mogen per starttijd maximaal 6 sporters en 1 trainer op een veld. Bij kinderen t/m 12 jaar 

bepaalt de trainer het maximum per veld. 

- Binnen Holyoke is het bestuur verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit corona-protocol: 

Het bestuur is middels e-mail bereikbaar als aanspreekpunt voor officiële 

instanties/ouders/vrijwilligers/trainers etc. Email: bestuur@vvholyoke.nl 

 

 

Richtlijnen voor spelers & ouders  

1. Bij alles wat we doen: gebruik je gezond verstand!  

2. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden).  

3. Blijf thuis als iemand anders van je gezin / huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten meer heeft ben je weer 

welkom bij Holyoke/Krompatte!  

4. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op corona. Omdat je 14 

dagen na het laatste contact met een persoon nog ziek kunt worden moet je 14 dagen 

thuisblijven.  

5. Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet!  

6. Was voorafgaand thuis aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water 

en zeep.  

7. Kinderen komen zoveel mogelijk op eigen kracht, lopend of met de fiets naar de 

Krompatte. Voor kinderen buiten de bebouwde kom van Enter en kinderen die niet 

zelfstandig naar het Sportpark mogen komen, mogen gebracht worden via het “kiss & ride” 

principe. Volg de routing via de hoofdingang. Mocht het anders zijn, dan is dit via 

wegbewijzering aangegeven.  

8. Junioren (13 t/m 18 jaar) komen alleen naar het sportpark, ga niet in groepsverband en 

houdt altijd de 1,5 meter afstand in acht. 

9. Het sportpark is slechts open voor kinderen die training hebben, trainers en vrijwilligers die 

er op dat moment ook iets te zoeken hebben, overige personen blijven buiten de hekken.  

10. Op het terrein houdt iedereen 1,5 afstand van iedereen die ouder is dan 12 jaar, in 

gevallen van twijfel: afstand houden!  

11. Gedesinfecteerde ballenen maximale hygiëne: Er worden alleen ballen van de trainer dan 

wel van de vereniging gebruikt en de ballen moeten na ieder tijdslot dat er gespeeld is 

gedesinfecteerd worden in lijn met het algemene sportprotocol.  

Iedereen wast voor en na de training zijn handen en onderarmen min. 20 seconden met 

water en zeep en raakt zijn gezicht zo min mogelijk aan. 

12. Houd je sowieso aan de corona preventie maatregelen: geen handen schudden, hoesten 

en niezen in de elleboog, etc.  

13. Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen sportkleding, bidon, etc. Neem ook 

eventueel warme kleding mee voor na de training.  

14. Verlaat direct na het sporten het sportpark en ga niet in groepen naar huis.  

15. Volg voor, tijdens en na de training altijd de aanwijzingen van de verantwoordelijke 

toezichthouder en je trainer op. 

16. Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur. Email: bestuur@vvholyoke.nl 

mailto:bestuur@vvholyoke.nl


 

Richtlijnen voor trainers & vrijwilligers  

1. Bij alles wat we doen: gebruik je gezond verstand!  

2. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden).  

3. Blijf thuis als iemand anders van je gezin / huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten meer heeft ben je weer 

welkom bij Holyoke/Krompatte!  

4. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op corona. Omdat je 14 

dagen na het laatste contact met een persoon nog ziek kunt worden moet je 14 dagen thuis 

blijven.  

5. Kan een training van jouw team een keer niet doorgaan: meldt dat dan bijtijds bij beheer…  

dat is nu nog belangrijker dan anders!  

6. Inventariseer voor de training wie er wel/niet aanwezig is van de jeugdspelers op de 

training. 

7. Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet!  

8. Was voorafgaand aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water en 

zeep.  

9. Kom uitsluitend alleen of evt. met eigen kinderen naar de Krompatte. 

10. Het sportpark is slechts open voor kinderen die training hebben, trainers en vrijwilligers 

die er op dat moment ook iets te zoeken hebben, overige personen blijven buiten de 

hekken.  

11. Houdt op het terrein 1,5 meter afstand van iedereen, ook van kinderen t/m 12 jaar! Houdt 

je sowieso aan de corona preventiemaatregelen: geen handen schudden, hoesten en niezen 

in de elleboog, etc.  

12. Check voor de training op welk veld je gaat trainen en communiceer dit vooraf met je 

spelers, op die manier kunnen zij meteen naar het juiste veld en voorkomen we 

opstoppingen.  

13. Alle ballen worden na de training gedesinfecteerd.  

14. Train je junioren, maak dan een aangepast trainingsprogramma waarbij de 1,5 meter 

afstand regel kan worden toegepast en zie hier op toe.  

15. Kom vroegtijdig voor aanvang van de training bij de accommodatie. en Een paar 

aandachtspunten hierbij:  

- Haal/breng zelf je materialen mee. 

- Zorg dat je trainingsmateriaal (voorafgaand aan de training) klaar staat bij het juiste veld. 

- Gebruik zo weinig mogelijk materiaal tijdens de training. Bij voorkeur alleen voor elke speler 

een eigen bal. 

- Zorg dat de materialen na de training weer gedesinfecteerd zijn voor een volgende training. 

16. Kleedkamers, douches en kantine zijn gesloten.  

17. Attendeer de jeugdspelers aan het begin van elke training dat ze 1,5 meter afstand 

dienen te houden tot jou en (voor spelers ouder dan 12 jaar) tot elkaar. Zie hier tijdens de 

training op toe en spreek de spelers erop aan als ze het niet doen! Check ook of er in 

gezinnen van spelers gezondheidsklachten spelen. Is dat het geval stuur ze dan naar huis.  

18. Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen sportkleding, bidon, etc. Neem ook 

eventueel warme kleding mee voor na de training.  



19. Verlaat direct na het sporten het sportpark volgens de aangegeven route en ga ook weer 

alleen met je eigen kind(eren) naar huis.  

20. Volg voor, tijdens en na de training altijd de aanwijzingen op in de lijn van dit protocol. 

Het niet opvolgen van die aanwijzingen kan consequenties tot gevolg hebben.  

21. Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur: bestuur@vvholyoke.nl 

 

 

Routing rondom en op het sportpark De Krompatte 

Hou op training de routing via de hoofingang aan: 

 

- De entree van het sportpark geeft voldoende ruimte om 1,5 m afstand te kunnen 

waarborgen.  

- Fietsen niet teveel bij elkaar plaatsen, laat de spelers voldoende ruimte houden tussen 

de fietsers.  

- Ouders moeten bij haal/breng in de auto blijven zitten, maak hier duidelijke afspraken 

over met je kind.  

- Mocht de route naar het beach terrein langs de hoofdtribune afwijken, dan is dit via 

wegbewijzering aangegeven 

- Afstemming is gezocht met de sv Enter om te zorgen voor een veilige doorloop.  

 


