
 

Corona protocol: trainingen Elite/Dynamo Neede 
 
In onderstaand protocol wordt uitgelegd wat de maatregelen zijn om te kunnen trainen, gebruik te 
maken van de kleedruimte, douche- en toiletvoorzieningen. 
 
Basisregels voor de spelers: 
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: 

 CMV  De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere leeftijdsgroepen. 
Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar.  

 ABC-jeugd  De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand 
tot personen boven de 18 jaar. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot 
alle andere personen.  

 Senioren, recreanten en zitvolleybal  Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden 
tot alle andere personen. Tijdens het spelen van wedstrijden geldt deze regel niet. 

 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. Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine 
moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met 
het bestuur, zodat zij contact met de Nevobo kunnen opnemen.  

 
Kleedruimtes, toilet- en douchevoorzieningen: 

 Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen zijn beschikbaar. 
 De afstandsmaatregelen dienen ten alle tijden te worden nageleefd. 

 Het is niet wenselijk voor ouders om in de kleedkamers te helpen met 
uitkleden/aankleden/afdrogen/douchen. 

 Beperk het toiletbezoek en kom bij voorkeur omgekleed naar de sporthal. Na afloop van de 
training heeft thuis douchen de voorkeur. 

 Maximaal 8 personen in de kleedkamer die tegelijkertijd kunnen omkleden. Deze maatregel 
geldt alleen voor leden van 18 jaar en ouder.  

 Teams die zijn ingedeeld in zaal A kunnen uitsluitend douchen in kleedkamer 1 Mocht deze, 
vanwege de 1,5 meter regel, vol zitten, verzoeken wij na elkaar gebruik te maken van de 
kleedkamer. 

 Teams die zijn ingedeeld in zaal B kunnen uitsluitend douchen in kleedkamer2 Mocht deze, 
vanwege de 1,5 meter regel, vol zitten, verzoeken wij na elkaar gebruik te maken van de 
kleedkamer. 

 Teams die zijn ingedeeld in zaal C kunnen uitsluitend douchen in kleedkamer 3 Mocht deze, 
vanwege de 1,5 meter regel, vol zitten, verzoeken wij na elkaar gebruik te maken van de 
kleedkamer. 

 
 
 
 



 

Zaal: 

 Van elk team wordt verwacht dat de gebruikte sportmaterialen na iedere training gereinigd 
worden. Zorg dat de sportmaterialen (palen, ballen en eventueel andere materialen) door zo 
min mogelijk mensen aangeraakt worden en dat deze na gebruik worden gereinigd.  

 De sporthal zorgt voor goede ventilatie. Zet indien mogelijk de deuren en nooduitgangen 
open tijdens het sporten.  

 Je dient je bij aankomst en vertrek aan de aangegeven looproute te houden. Deze looproute 
zal toegevoegd worden als bijlage. 

 
Trainer: 

 Zorg dat je gehele team op de hoogte is van de corona protocollen.  

 Houd altijd 1,5 meter afstand. 
 


