
 

Smashing Velsen ’96, Velsen 

Volleyballen in de 
gemeente Velsen 
 

 
 

We gaan weer de zaal in! 
 
 
Na enkele weken beachvolleyballen gaan we nu ook het zaalvolleybal weer opstarten! Vanaf 
maandag 17 augustus start het nieuwe seizoen. Door het nog altijd heersende Covid-19 virus 
zijn ook wij als sportvereniging gebonden aan regels van de overheid, NeVoBo en gemeente. 
Om jullie allemaal zoveel mogelijk duidelijkheid te geven alvorens het seizoen begint hierbij 
even een overzichtje van de geldende regels (Bron: RIVM, sportloket Velsen en NOC*NSF): 
 
 

Algemene regels 
Voor alle leden: 

• 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. 
 

 
Voor, tijdens en na de training: 
Voor de training: 

• 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 en mail dan naar 
jeugd@smashingvelsen.nl. Mochten er andere punten zijn waar jullie tegenaanlopen 
dan horen we dat ook graag.  

• Kleed je thuis om. De kleedkamers zijn vóór de training NIET beschikbaar. 

• Ga na binnenkomst direct de tribune op. Is deze vol wacht dan in de centrale hal.   
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• Schoenen, sokken, kniebeschermers kunnen aangetrokken worden op de tribunes of 
in de centrale hal.  

• Houd op de tribune en in de centrale hal 1,5 meter afstand.  

• Blijf op de tribune zitten tot de trainer het sein geeft om de zaal te betreden.  

• Neem je tas, schoenen, jas e.d. mee naar jouw trainingsveld.  
 
Tijdens de training: 

• Jeugd tot 13 jaar: hoeft geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.  

• Jeugd van 13 tot 18 jaar: hoeft geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. LET OP: 
wel tot volwassenen. 

• Ouder dan 18 jaar: op de velden is het niet noodzakelijk 1,5 meter afstand te houden. 
Daarbij geldt wel: geen onnodig contact. Dus niet bij elkaar komen om te yellen, geen 
onnodige handjes geven, houdt afstand van elkaar als de trainer dingen uitlegt, e.d. 
Ook wisselspelers, trainers, coaches dienen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.  

• Ontwikkel je tijdens het trainen klachten, meld dit bij de trainer en ga direct naar 
huis.  

• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen of zingen; 

• Gebruik zoveel mogelijk jullie eigen teamballen. Ieder team is zelf verantwoordelijk 
voor de schoonmaak/desinfectie van de gebruikte materialen.  

 
Na de training: 

• Na afloop van de training de zaal verlaten door: 
o Sporthal Zeewijk: de zaal verlaten door de kleedkamer. Wie in welke 

kleedkamer kan omkleden/douchen/de zaal verlaten is ingedeeld (zie bijlage) 
o Sporthal Willembeekszaal: de zaal verlaten via de ingangsdeur. Kleedkamers 

kunnen worden gebruikt. Er is voldoende ruimte. 
o Sporthal de Weid: de zaal verlaten via de ingangsdeur. Kleedkamers kunnen 

worden gebruikt. Er is voldoende ruimte. 
o Sporthal Kennemerzaal: de zaal verlaten via de ingangsdeur. Kleedkamers 

kunnen worden gebruikt. Er is voldoende ruimte.  
o Sporthal Het Polderhuis: de zaal verlaten via de achterzijde van de hal, bij de 

squashbanen richting de gang tussen de tribunes en de kleedkamers. Er is in 
de kleedkamers onvoldoende ruimte om iedereen kwijt te kunnen. We willen 
jullie dan ook vragen zoveel mogelijk direct naar huis te gaan. Mocht je wel 
willen douchen, houd je aan de regels van de accommodatie. Aantallen per 
kleedkamer staan op de deuren aangegeven.  

• In de kleedkamer dient iedereen 1,5 meter afstand te bewaren. Het maximaal aantal 
mensen per kleedkamer is door de gemeente aangegeven op de deur.  

• Douche zoveel mogelijk thuis. Ook wij begrijpen dat sommige mensen toch heel 
graag direct willen douchen, daar is wel de mogelijkheid voor. Houd ook dan 1,5 
meter afstand. 

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

 

 
 



Voor ouders/verzorgers: 
• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en de 

trainingsregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, 
begeleiders, bestuursleden, zaalwacht; 

• Draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen van buiten je 
huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan.  

• Ouders en toeschouwers zijn op dit moment NIET welkom in de hal tijdens traingen. 
Zet de kinderen af bij de voordeur van de sportlocatie. Mocht je als ouder/verzorger 
niet heen en weer willen rijden dan kan er uitsluitend plaats genomen worden in de 
sportkantine. LET OP: niet op iedere locatie aanwezig! 

 
 

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers: 
• Als trainers, begeleider, vrijwilliger dien je zelf een risico-inschatting te maken of je 

de sportlocatie wil betreden. Overleg desnoods met je huisarts; 

• Als trainer ben je corona-coördinator. Dit betekent dat mocht er politie, gemeente, 
handhaving langskomen jij het aanspreekpunt bent voor jouw groep.  

• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen; 

• Wijs sporters op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen 
high-five; 

• Haal de sporters pas van de tribune als de voorgaande groepen de kleedkamers in 
zijn gegaan; 

• Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor 
een oefening. Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters jonger 
dan 13 jaar; 

• Zorg ervoor dat sporters geen onnodig contact hebben zoals bij het vieren van een 
punt of wisselen; 

• Zorg ervoor dat de groep niet groter is dan voor de activiteit noodzakelijk (training, 
wedstrijd). Dus geen extra trainers, coaches e.d.; 

• Help sporters de regels zo goed mogelijk uit te voeren. Mochten sporters zich er niet 
aan houden spreek ze dan aan.  

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en 
wisselspelers.   

• Wissel zo min mogelijk sporters van trainingsgroep. 

• Gebruik zoveel mogelijk de eigen ballen. Extra trainingsballen moeten tussen de 
groepen door schoongemaakt worden met water en zeep of desinfectiemateriaal 
waardoor de ballen nat worden. De ballen kunnen dan niet door de volgende groep 
gebruikt worden.  

 
 

Wedstrijden 
• De NeVoBo heeft aangekondigd begin september met aparte regels omtrent de 

wedstrijden te komen. Zodra wij hier meer over weten zullen wij jullie informeren.  
 

 



Sportkantine 
Sporthal Zeewijk: 

• Nol heeft aangegeven open te zijn zonder reservering vooraf.  

• In de sportkantine dient iedereen zelf 1,5 meter afstand te bewaren.  

• Mocht de sportkantine vol zijn, ga dan gewoon direct naar huis.  
 
Sporthal Het Polderhuis: 

• Rinus heeft aangegeven eveneens open te zijn zonder reservering vooraf.  

• In de sportkantine hanteert hij de algemeen geldende regels en de specifieke 
horecaregels. 

• Mocht de sportkantine vol zijn ga dan gewoon direct naar huis.  
 
 
 
Namens het gehele bestuur,  
Eline Hofland 


