
 

Smashing Velsen ’96, Velsen 

Volleyballen in de 
gemeente Velsen 
 

 

Fluiten en Zaaldienst bij Smashing 
Velsen ‘96 

 
Na enkele weken trainen gaan de zaalwedstrijden weer beginnen. Daar horen ook 
fluitbeurten en zaaldiensten bij. 
 
 

ALGEMENE REGELS 
Voor iedereen die de locatie betreedt: 

• Voorop staat: gebruik je gezond verstand. 

• Heb je klachten blijf thuis en laat je testen!  
Kom je toch naar de sporthal dan zullen wij jou terug naar huis sturen. Onder 
klachten verstaan we: 

o Verkoudheid 
o Hoesten 
o Benauwdheid 
o Verhoging/koorts 
o Verminderde reuk en/of smaak 
o Eventuele overige aanvullingen die bekend gemaakt worden door de overheid 

• Heeft een huisgenoot klachten, ook dan blijf je thuis.  

• Was regelmatig je handen.  

• Schud geen handen.  

• Ben je 18 jaar of ouder, houd 1,5 meter afstand als je niet aan het sporten bent. 
 
 

FLUITEN 
• Desinfecteer bij binnenkomst van de sportlocatie je handen. De gemeente heeft 

hiervoor zuilen geplaatst met desinfectie-materiaal. Mochten deze leeg zijn of 
ontbreken, was dan even je handen met zeep bij het toilet. 

• Kleed je thuis om, er zijn geen kleedkamers beschikbaar.  

• Meld je bij de zaaldienst. De zaaldienst zal aangeven op welk veld je moet fluiten. Dit 
kan komend seizoen niet onderling geruild worden in verband met de zogenoemde  
“bubbel” waarin je blijft.  

• Bij ieder veld is keukenrol en desinfectiemiddel aanwezig waarmee je de 
scheidsrechtersstoel kan schoonmaken voordat je begint met fluiten.  

• Gebruik een eigen fluit zoals aangegeven door de scheidsrechterscommissie.  



• Gebruik voor het DWF een eigen smartphone. De tablets zijn i.v.m. Covid-19 niet 
beschikbaar.  

• Verlaat na afloop van de wedstrijd direct de zaal. De kantine is geopend. In het geval 
dat je eigen wedstrijd begint na de fluitbeurt kan je uiteraard op het veld blijven.  

• Desinfecteer bij het verlaten van de sportlocatie je handen op dezelfde zuil als waar 
je bij binnenkomst je handen gedesinfecteerd hebt.  

 
 

ZAALDIENST 
• Desinfecteer bij binnenkomst van de sportlocatie je handen. De gemeente heeft 

hiervoor zuilen geplaatst met desinfectie-materiaal. Mochten deze leeg zijn of 
ontbreken was dan even je handen met zeep bij het toilet. 

• Het team met zaaldienst is automatisch corona coördinator. Dat betekent dat mocht 
de gemeente vragen hebben over ons beleid omtrent Covid-19, ze op dat moment 
naar jullie toe kunnen komen. 

• Kleed je thuis om er zijn geen kleedkamers beschikbaar.  

• De wedstrijden worden allemaal gespeeld op oranje velden.  

• Laat voordat de teams de hal betreden de 2 tussenschermen zakken zodat 3 aparte 
ruimtes ontstaan. Je kan hiervoor altijd hulp vragen aan de accommodatie-
beheerder.  

• Bij de sportkantine kan een hoge tafel en barkruk geleend worden. Zet deze centraal 
in de hal neer. Er is ALTIJD iemand van de zaaldienst aanwezig bij deze tafel.  

• Laat al het publiek een formulier invullen met naam, telefoonnummer, datum en tijd 
voordat zij de tribunes betreden. Deze formulieren kunnen in een gesloten 
collectebus worden gestopt (collectebussen en formulieren liggen in de kasten).  
Mocht het publiek geen formulier in willen vullen, dan kunnen ze plaatsnemen in de 
kantine en mogen ze NIET de tribune op.  

• Als zaaldienst moet je er dus altijd voor zorgen dat er meer mensen aanwezig zijn 
dan wedstrijden. Bij 3 wedstrijden die gefloten moeten worden door de zaaldienst 
zijn dus 4 mensen nodig aangezien minimaal 1 iemand aan de tafel moet zitten om 
publiek en spelers op te vangen. (Degene die aan de tafel zit kan dus niet helpen met 
het opbouwen van de velden.) 

• Voor de jeugdteams zijn de kleedkamers GESLOTEN. Jeugdspelers komen de velden 
op via de tribunes en verlaten de velden ook weer via de tribunes. Wijs de spelers 
hier ook op.  

• Voor de seniorenteams zijn de kleedkamers geopend. Verwijs de teams via 
onderstaand schema naar de juiste kleedkamer. LET OP: maximaal 8 mensen per 
kleedkamer. Mocht een team meer spelers hebben dan kan er gebruik gemaakt 
worden van de scheidsrechterkleedkamers. Hier mogen 2 spelers in.  
 

Wedstrijd op veld: Kleedkamer thuisteam: Kleedkamer uitteam: 

1 1 2 

2 3 4 

3 5 6 

 



• Bouw samen met de scheidsrechters en thuis spelende teams de velden op en breek 
deze na afloop van de wedstrijden samen met de thuis spelende teams weer af.  

• Moet je een wedstrijd fluiten, volg dan bovenstaand protocol over fluiten.  

• Geef de collectebus na afloop van de wedstrijden aan Frank of aan Eline mee. 
Mochten deze beiden niet aanwezig zijn, zet de collectebus dan in een afgesloten 
kast in het materialenhok.  

• Desinfecteer bij het verlaten van de sportlocatie je handen op dezelfde zuil als waar 
je bij binnenkomst je handen gedesinfecteerd hebt. 


