Versie 1.3

Protocol indoor volleybal
Inleiding
Na de ‘intelligente lockdown’ is het sinds 1 juli ook weer toegestaan om binnen te sporten.
Om dit mogelijk te maken is er door NOC*NSF in samenwerking met diverse bonden en de
Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) een algemeen protocol verantwoord sporten en een
handreiking publiek bij sportwedstrijden opgesteld. Indien er in de toekomst aanpassingen
komen vanuit de overheid, worden deze documenten ook aangepast.

Aanvullend protocol indoor volleybal
Met de sportbonden wordt geprobeerd om zo veel mogelijk sportoverstijgende afspraken te
maken, zodat het voor elke sporter duidelijk is wat de maatregelen zijn. Als aanvulling hierop
is het protocol indoor volleybal voor competitie en toernooien samengesteld met daarin de
specifieke zaken omtrent volleybal beschreven. Ook worden hierin eventuele afwijkingen van
spelregels of reglementsartikelen beschreven. Dit protocol is een levend document en is
gebaseerd op de kennis van nu, 16 september 2020. Afhankelijk van de maatregelen die de
overheid neemt, kunnen er aanpassingen gedaan worden. Bij een nieuwe versie zullen de
wijzigingen in rood worden aangegeven.

Raadpleeg verenigingswebsite tegenstander
Als de exploitant van de sporthal of de gemeente extra maatregelen of richtlijnen voor het
gebruik van hun sporthal voorschrijft, wordt de vereniging dringend geadviseerd deze
richtlijnen op haar eigen verenigingswebsite te plaatsen. Check dus voordat je naar een
wedstrijd gaat, de website van de vereniging voor de meest recente informatie of neem
contact op met de contactpersoon van de betreffende vereniging.

Regionaal strengere maatregelen
Op de persconferentie van de overheid van dinsdag 18 augustus jl. is aangegeven dat er
regionaal strengere maatregelen opgelegd kunnen worden door de veiligheidsregio’s. Het
kan dus voorkomen dat er plaatselijk of tijdelijk strengere maatregelen gelden dan in dit
protocol beschreven. Elke vereniging neemt deze strengere maatregelen op in hun eigen
richtlijnen voor het gebruik van de sporthal.
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Algemene richtlijnen
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
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Algemene zaken
Afstand houden
In de 1e versie van het protocol is er voor gekozen om de afstandsregels te koppelen aan de
verschillende doelgroepen die wedstrijden spelen (CMV-jeugd, A-/B-/C-jeugd en senioren).
Dit blijkt toch enige verwarring te veroorzaken waardoor dit nu gelijk is getrokken met het
Algemeen protocol verantwoord sporten.
Voor de volledigheid:
• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar
een afstand bewaren van minimaal 1,5 meter. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag
niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
• Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot
iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar
en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter
bij jou komen.
• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen
mag dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
• Tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg
staat.

Coronabesmetting binnen het team of de vereniging
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat
moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon de richtlijnen
volgt die de GGD hem of haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek.
Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook
op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook
niet deel aan trainingen en wedstrijden.
Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor
er geen team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de Nevobo zodat de gevolgen
voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.
De normale invalbepalingen blijven geldig en in basis is het de bedoeling dat een
zieke/geblesseerde speler door een invaller vervangen wordt.
Lees hier meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.
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Ventilatie en hygiëne
Voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Doe navraag bij de
beheerder/eigenaar van de accommodatie of het gebouw voldoet aan het bouwbesluit en
vraag daarbij globale uitleg hoe het gebouw is gebouwd in relatie tot ventilatie en op welke
wijze eventueel gezorgd kan worden dat de ventilatie in orde is. Zet indien mogelijk de
deuren en nooduitgangen open tijdens het sporten. Meer informatie over de regels omtrent
ventilatie is hier te vinden.
Overleg tevens met de beheerder/eigenaar van de accommodatie op welke wijze er voorzien
wordt in de hygiëne maatregelen en wat er van de vereniging verwacht wordt. De exploitant
zal naar verwachting voorzien in het vooraf en na het sporten desinfecteren van de handen.
Van de vereniging wordt waarschijnlijk verwacht dat die de gebruikte sportmaterialen na
iedere training/wedstrijd reinigt. Zorg dat de sportmaterialen (palen, ballen en eventueel
andere materialen) door zo min mogelijk mensen aangeraakt worden en dat deze na gebruik
worden gereinigd. Reinig in ieder geval na elke wedstrijd de gebruikte materialen, denk
hierbij ook aan de spelersbank en scheidsrechtersstoel.

Regels per sporthal
De specifieke regels en indeling van een sporthal verschillen per locatie. Het is dus van belang
dat je vooraf bekend bent met de informatie over de locatie waar je heen gaat. Elke
vereniging publiceert op haar website een overzicht van de belangrijkste regels die er binnen
hun sporthal gelden. Op elke locatie is het van belang dat bij de ingang goed vermeld wordt
wat de regels binnen de sporthal zijn.

Publiek
In elke sporthal is de capaciteit voor publiek beperkt. De precieze capaciteit hangt af van de
sporthal. Het advies is dan ook om bij uitwedstrijden zo weinig mogelijk publiek mee te
nemen. Voor thuiswedstrijden is elke vereniging zelf verantwoordelijk voor het bepalen van
de toegang van publiek en de wijze waarop dit georganiseerd wordt.
Houd hierbij wel rekening met de algemene regels die gaan over het aantal toeschouwers,
reserveren, gezondheidscheck en placeren. Raadpleeg daarvoor het protocol verantwoord
sporten en de handreiking publiek bij sportwedstrijden op de site van NOC*NSF.
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Sportkantine
Sportkantines mogen gewoon open zijn, hierbij gelden de regels voor de horeca.
Speciaal voor verenigingen is ook een checklist heropenen sportkantines ontwikkeld om de
juiste stappen te kunnen zetten.
Vaak is de ruimte binnen in de kantine beperkt en kunnen er daardoor niet veel teams
binnen zitten. Als de mogelijkheid er is zou het maken van een tijdelijke buitenbar of terras
een goed alternatief kunnen zijn, omdat er dan makkelijker 1,5 meter afstand gehouden kan
worden.

Registratie bezoekers/spelers
Voor toeschouwers gelden maximale aantallen, zie hiervoor de handreiking publiek bij
sportwedstrijden op de site van NOC*NSF. Als je verwacht boven het maximum aantal uit te
komen is er de verplichting om alle bezoekers te registreren.
Daarnaast is het voor het bron en contact onderzoek van de GGD van belang om te weten
welke personen aanwezig waren in de sporthal. Hiervoor is het handig om een registratie bij
te houden van wie er in de accommodatie aanwezig zijn. Voor spelers, staf en officials wordt
dit geregeld via het DWF bij de meeste wedstrijden. Voor de overige wedstrijden en voor het
aanwezige publiek is de vereniging zelf verantwoordelijk.

Vervoer naar wedstrijden
Teams reizen vaak met enkele auto’s gezamenlijk naar wedstrijden.
Hierbij is het advies om de richtlijnen van de overheid te volgen.
Bij personen boven de 13 jaar uit een verschillend huishouden in dezelfde auto is het advies
een mondkapje te dragen.
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Richtlijnen per doelgroep
Bestuurders/verenigingen
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

Stel een eigen protocol (voor trainen en wedstrijden) voor de vereniging op.
Speciaal voor verenigingen is ook een checklist heropenen sportkantines en een
checklist opstarten sportvereniging ontwikkeld om de juiste stappen te kunnen
zetten.
Stel in overleg met de beheerder van de sporthal een protocol op voor het gebruik
van de sporthal. Publiceer deze goed vindbaar op de website van de vereniging, zodat
ook tegenstanders deze informatie vooraf goed kunnen vinden. Tips vind je in de
checklist opstarten sportvereniging.
Organiseer de stromen van spelers en toeschouwers zodat verschillende groepen
elkaar zo weinig mogelijk tegenkomen.
Spreek publiek aan bij het overtreden van de coronaregels.
Richt de tellertafel(s) zo in dat alle betrokkenen 1,5 meter afstand kunnen houden.
Zorg voor desinfectiemiddel op de tellertafel(s) zodat coaches/officials etc. hun
handen kunnen ontsmetten na het gebruik van laptop/tablet
Zorg dat teams en officials bij aankomst op de sportaccommodatie voor een wedstrijd
door de coronacoördinator worden opgevangen en over het op de vereniging
geldende protocol en de routing worden geïnformeerd.
Zorg dat teams en officials zich kunnen omkleden in kleedkamers waarbij 1,5 meter
afstand van elkaar kan worden aangehouden. Stel eventueel meerdere kleedkamers
beschikbaar of zorg voor roulatie van omkleedmomenten. Zorg er ook voor dat zij
gebruik kunnen maken van douchegelegenheid. Indien er geen mogelijkheid is om de
kleedkamers te gebruiken, communiceer dit dan duidelijk in de eigen richtlijnen.
Het advies aan teams en officials is wel om omgekleed naar de locatie te komen.
Om drukte op wisselmomenten en piekgebruik van kleedkamers en kantine te
voorkomen kan het handig zijn om te variëren met starttijden van wedstrijden en niet
alles tegelijk te laten starten.
Zorg voor schoonmaak middelen om de spelersbank tijdens de wedstrijd bij het
wisselen van speelveld schoon te maken.
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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. Bij gewijzigde
situaties in Nederland, welke wijzigingen vanuit de Nederlandse overheid vragen,
kunnen deze maatregelen wijzigen.
Volg de instructies en maatregelen op die gelden in de sportaccommodatie.
Kom niet te vroeg naar de sportaccommodatie, maar zorg dat je wel voldoende
voorbereidingstijd hebt.
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.
Als voorbeeld:
o Line-up aan het begin van de wedstrijd op eigen achterlijn. Op fluitsignaal
tegenstander en arbitrage groeten met geklap en veld inlopen.
o Line-up aan het eind van de wedstrijd op de 3-meter lijn elkaar
groeten/bedanken met geklap.
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.
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•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

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.
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.
Scheidsrechters zijn niet verantwoordelijk voor handhaving van de maatregelen. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de club/het team. De scheidsrechter kan, indien
spelers/coaches zich niet houden aan de maatregelen, de aanvoerder hier wel op
aanspreken.
Het gedrag van het publiek qua schreeuwen/zingen en dergelijke is de
verantwoordelijkheid van de zaalwacht, niet van de scheidsrechter.
Kijk voor een volledig overzicht van aangepaste (spel)regels in het arbitrage protocol,
deze wordt apart gepubliceerd.

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.
Als voorbeeld:
o Line-up aan het begin van de wedstrijd op eigen achterlijn. Op fluitsignaal
tegenstander en arbitrage groeten met geklap en veld inlopen.
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•
•

o Line-up aan het eind van de wedstrijd op de 3-meter lijn elkaar
groeten/bedanken met geklap.
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
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder 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 stoelen
of 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.
Als voorbeeld:
o Line-up aan het begin van de wedstrijd op eigen achterlijn. Op fluitsignaal
tegenstander en arbitrage groeten met geklap en veld inlopen.
o Line-up aan het eind van de wedstrijd op de 3-meter lijn elkaar
groeten/bedanken met geklap.
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 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.
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Organisatorische aanpassingen
Maatregelen overheid
Dit protocol is gebaseerd op de huidige maatregelen die er door de overheid zijn opgelegd.
Afhankelijk van het verdere verloop en eventuele aanvullende maatregelen kunnen er
aanpassingen aan dit protocol noodzakelijk zijn. Raadpleeg daarom altijd de meest actuele
versie op onze website.

Negatief reisadvies in deel van Nederland
Op het moment dat een deel van Nederland door de overheid als oranje of rood gebied
aangemerkt wordt of als er vanuit de veiligheidsregio beperkingen opgelegd worden, moeten
de betrokken verenigingen de richtlijnen volgen. Dit kan tot gevolg hebben dat een of
meerdere wedstrijden niet gespeeld mogen worden, doordat een sporthal niet beschikbaar is
of dat een team niet naar een andere regio mag reizen. Er zal samen met de betrokken
verenigingen en de Nevobo gekeken worden naar de beste oplossing.

Vroegtijdige beëindiging van de competitie
Er is een kans dat de competitie niet in zijn geheel afgemaakt kan worden of dat er
gedurende het seizoen een periode niet gespeeld mag worden, waardoor niet alle
wedstrijden gespeeld zijn aan het einde van het seizoen. Per competitie wordt dan gekeken
naar de afronding. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten benoemd voor het bepalen van
de eindstand en eventuele promotie/degradatie van teams:
Bij minder dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender):
Er wordt geen eindstand opgemaakt, de competitie wordt als niet gespeeld beschouwd. Er
zullen geen teams promoveren of degraderen.
Bij meer dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender):
De eindstand wordt bepaald door het wedstrijd quotiënt, het aantal behaalde
wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Op basis van de berekende
eindstand zullen er teams promoveren en degraderen.
Indien er aan het einde van het seizoen nog voldoende ruimte is en het spelen van
wedstrijden weer toegestaan is, zal er gekeken worden of er nog een vorm van nacompetitie
georganiseerd kan worden om de promotie/degradatie te bepalen. De vorm waarin dit
gespeeld wordt zal later bepaald worden.
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Afzeggen wedstrijd i.v.m. coronabesmetting of corona-gerelateerde klachten
Bij een corona besmetting binnen een team en/of vereniging kan het zijn dat er gedurende
een periode door dat team of door die vereniging geen wedstrijden gespeeld mogen worden.
De betreffende vereniging dient dit zo snel mogelijk aan de Nevobo en de tegenstanders te
laten weten. In overleg zal dan gezocht worden naar een vervangende datum voor de
wedstrijd(en).
Indien er een of meerdere spelers van een team met corona-gerelateerde klachten thuis
moeten blijven en het team niet beschikt over voldoende vervangers moet de vereniging
contact opnemen met de Nevobo. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd afgezegd
mag worden en een vervangende datum gezocht moet worden.
Bij afzeggingen op het laatste moment of als de Nevobo niet bereikbaar is, kan er ook
achteraf nog bekeken worden of dit als afzegging door corona oorzaken behandeld wordt.
Elke afzegging moet wel direct bij de Nevobo gemeld worden! Daarnaast uiteraard de
tegenstander en eventueel aangewezen scheidsrechter informeren.
Voor afzeggen wegens coronabesmetting of corona-gerelateerde klachten, na overleg met de
Nevobo, worden geen sancties opgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van de integriteit van de
verenigingen om hier geen misbruik van te maken.
De normale invalbepalingen blijven geldig en in basis is het de bedoeling dat een
zieke/geblesseerde speler door een invaller vervangen wordt.

Uitzonderingen Eredivisie en Topdivisie
Naar aanleiding van de coronamaatregelen zullen er aanpassingen gedaan worden in het
playing protocol van de Eredivisie en Topdivisie. Deze zullen apart gecommuniceerd worden.

Uitbreiding toegestane aanvangstijden
Om de overlap van verschillende wedstrijdblokken te voorkomen op een thuisdag kan het
een oplossing zijn om extra tijd in te ruimen in het wedstrijdschema. Als daardoor de
wedstrijden niet meer passen binnen de reglementair voorgeschreven tijden kan de
vereniging contact opnemen met de Nevobo om te kijken naar de mogelijkheden.
Hierbij kan er flexibel omgegaan worden met de uiterste toegestane tijden.
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Toernooien en spelen in centrale hallen
Bij toernooien en het spelen in centrale hallen zijn er meer teams tegelijk aanwezig dan er
spelen. Hierdoor kan de situatie verschillen ten opzichte van een reguliere competitiedag.
Hiervoor zijn aanvullende richtlijnen, naast alle bovengenoemde richtlijnen.

CMV
•

•
•

•
•
•

Kijk goed naar de aantallen teams die er in de hal terecht kunnen.
Houd er hierbij rekening mee dat teams die klaar zijn met spelen tot het publiek
gerekend worden, tenzij ze de sporthal verlaten.
Raadpleeg daarvoor het protocol verantwoord sporten en de handreiking publiek bij
sportwedstrijden op de site van NOC*NSF.
Zorg voor een locatie waar pauzerende teams terecht kunnen.
Probeer met het wedstrijdschema de teams zoveel mogelijk gescheiden te houden of
gefaseerd de sporthal in en uit te laten gaan.
Tips:
• Beperk de pauze van de teams door het wedstrijdschema anders in te richten
en op bijvoorbeeld meerdere velden tegelijk te spelen per poule
• Laat niet te veel niveaus/poules tegelijkertijd spelen, maar na elkaar waardoor
de groepen niet vermengen.
De spelers van de CMV-teams hoeven geen afstand te houden tot elkaar, alle
begeleiders boven de 18 jaar moeten dit wel tot elkaar.
Bij het veld is 1 begeleider per team toegestaan. Alle andere begeleiders en
chauffeurs moeten op de tribune plaatsnemen.
Neem zo weinig mogelijk publiek mee. Bij voorkeur alleen de noodzakelijke
chauffeurs.

Recreanten
•

•

Kijk goed naar de aantallen teams die er in de hal terecht kunnen.
Houd er hierbij rekening mee dat teams die klaar zijn met spelen tot het publiek
gerekend worden, tenzij ze de sporthal verlaten.
Raadpleeg daarvoor het protocol verantwoord sporten en de handreiking publiek bij
sportwedstrijden op de site van NOC*NSF.
Creëer voor de teams die niet spelen een plek waar ze met 1,5 meter afstand kunnen
wachten op de volgende wedstrijd, in de sporthal of op de tribune.
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•

Probeer met het wedstrijdschema de teams zoveel mogelijk gescheiden te houden of
gefaseerd de sporthal in en uit te laten gaan.
Tips:
• Beperk de pauze van de teams door het wedstrijdschema anders in te richten
en op bijvoorbeeld meerdere velden tegelijk te spelen per poule
• Laat niet teveel poules tegelijkertijd spelen, maar na elkaar waardoor de
groepen niet vermengen.
• Bij het veld is 1 begeleider per team toegestaan. Alle andere begeleiders en
chauffeurs moeten op de tribune plaatsnemen.
• Neem zo weinig mogelijk publiek mee. Bij voorkeur alleen de noodzakelijke
chauffeurs.

Bekercompetitie
In meerdere regio’s wordt de beker in centrale hallen gespeeld in de vorm van drie of
vierkampen.
•

•
•

Kijk goed naar de aantallen teams die er in de hal terecht kunnen.
Houd er hierbij rekening mee dat teams die klaar zijn met spelen tot het publiek
gerekend worden, tenzij ze de sporthal verlaten.
Raadpleeg daarvoor het protocol verantwoord sporten en de handreiking publiek bij
sportwedstrijden op de site van NOC*NSF.
Creëer voor de teams die niet spelen een plek waar ze met 1,5 meter afstand kunnen
wachten op de volgende wedstrijd, in de sporthal of op de tribune.
Neem zo weinig mogelijk publiek mee. Bij voorkeur alleen de noodzakelijke
chauffeurs.

Heb je vragen?
Mocht je vragen hebben of vastlopen, de accountmanagers van de Nevobo helpen je
graag. Voor algemene vragen over de toepassing van het protocol kun je contact opnemen
met Janine Pleizier via janine.pleizier@nevobo.nl.
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