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Volleyballen in de 
gemeente Velsen 
 

 

Wedstrijden bij Smashing Velsen ‘96 
 

Na enkele weken trainen gaan de zaalwedstrijden weer beginnen. Door het nog altijd 
heersende Covid-19 virus zijn wij als sportvereniging gebonden aan regels van de overheid, 
NeVoBo en de gemeente. Dit protocol is dan ook opgesteld voor iedereen die in Sporthal 
Zeewijk wedstrijden komt spelen of naar de wedstrijden komt kijken. In dit protocol de 
algemene regels, regels voor de jeugd tot 18 jaar, regels voor de senioren en de regels voor 
het publiek geldend tijdens de volleybalwedstrijden in Sporthal Zeewijk.  
 

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. 
 
 

JEUGD 
Voor, tijdens en na de wedstrijd: 
Voor de wedstrijd: 

• 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. Voor de jeugdteams zijn de kleedkamers GESLOTEN. Wil je je 
bidon bijvullen of gebruik maken van het toilet dan kan je gebruik maken van de 
toiletten in de hal.  

• Ga na binnenkomst direct de tribune op. 



• Schoenen, sokken, kniebeschermers kunnen aangetrokken worden op de tribunes.  

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

• Neem je tas, schoenen, jas e.d. mee naar jouw veld of laat deze achter bij een 
toeschouwer van jou team.  

 
Tijdens de wedstrijd: 

• Jeugdleden tot 13 jaar: hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.  

• Jeugdleden van 13-18 jaar: hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. LET 
OP: wel tot volwassenen zoals bijvoorbeeld de scheidsrechter, teller en/of coach.  

• Ouder dan 18 jaar: op de velden is het niet noodzakelijk 1,5 meter afstand te houden. 
Daarbij geldt wel: geen onnodig contact, zoals handjes, knuffels, ed. Ook 
wisselspelers, trainers, coaches dienen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.  

• Wens de tegenstander en scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd een fijne 
wedstrijd vanaf de 3-meterlijn zodat contact zoveel mogelijk vermeden wordt.  

• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen of zingen. Yellen is toegestaan 
mits dit op een bescheiden toon gebeurt.  

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

• Bij ieder veld zijn een spray met desinfectiemiddel en schoonmaakdoekjes aanwezig. 
Er wordt geadviseerd om bij iedere veldwissel de spelersbanken te desinfecteren.  

 
Na de wedstrijd: 

• Na afloop van de wedstrijd dienen de spelers zo snel mogelijk het veld te verlaten via 
de tribune zodat de wedstrijden in de volgende speelronde kunnen starten.  

• De kleedkamers zijn GESLOTEN. Douchen en omkleden is dus niet mogelijk in de 
sporthal. 

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

 
 

SENIOREN 
Voor, tijdens en na de wedstrijd: 
Voor de wedstrijd: 

• 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. 

• Ga na binnenkomst direct de kleedkamer in. Bij binnenkomst in de hal zal 
aangegeven worden welk team in welke kleedkamer kan omkleden.  

• Blijf in de kleedkamer zitten tot de scheidsrechter het sein geeft om de zaal te 
betreden.  

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

• Op de velden is het niet noodzakelijk 1,5 meter afstand te houden. Daarbij geldt wel: 
geen onnodig contact. Wisselspelers, trainers, coaches dienen ten alle tijde 1,5 meter 
afstand tot elkaar te houden.  



• Wens de tegenstander en scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd een fijne 
wedstrijd vanaf de 3-meterlijn zodat contact zoveel mogelijk vermeden wordt.  

• Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen of zingen. Yellen is toegestaan 
mits dit op een bescheiden toon gebeurt.  

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

• Bij ieder veld zijn een spray met desinfectiemiddel en schoonmaakdoekjes aanwezig. 
Er wordt geadviseerd om bij iedere veldwissel de spelersbanken te desinfecteren.  

 
Na de wedstrijd: 

• Na afloop van de wedstrijd dienen de spelers zo snel mogelijk het veld te verlaten 
door de kleedkamer waardoor men binnen gekomen is.  

• Douchen en omkleden is mogelijk in de sporthal maar houd ook in de kleedkamer 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.  

 
 

PUBLIEK 
• Desinfecteer bij binnenkomst van de sportlocatie uw handen. De gemeente heeft 

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

• Bij binnenkomst in de sporthal moet al het publiek naam, telefoonnummer, datum 
en tijd opgeven alvorens de zaal te betreden. Mocht u deze gegevens niet willen 
opgeven dan kunt u plaatsnemen in de kantine of buiten de sporthal wachten.  

• Het briefje met uw gegevens kunt u in de afgesloten collectebus stoppen. Deze 
bussen blijven vanwege de mogelijke contactonderzoeken vanuit de GGD 14 dagen 
bewaard waarna deze gegevens vernietigd zullen worden.  

• De teams die bij ons een uitwedstrijd komen spelen mogen maximaal 5 
toeschouwers (dus exclusief coach) meenemen aangezien er een beperkte 
hoeveelheid toeschouwers op de tribunes kunnen zitten.  

• De teams die bij ons een thuiswedstrijd spelen mogen maximaal 10 toeschouwers 
(dus exclusief coach) meenemen aangezien er een beperkte hoeveelheid 
toeschouwers op de tribunes kunnen zitten.  

• Na afloop van een wedstrijd vragen wij u zo snel mogelijk de tribune te verlaten en 
plaats te nemen in de kantine of richting huis te keren zodat de toeschouwers van de 
volgende wedstrijden ook aanwezig kunnen zijn bij die wedstrijden.  

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

 
 

SPORTKANTINE 
• De sportkantine is geopend.  

• In de sportkantine gelden de algemeen geldende horecaregels.  

• Mocht de sportkantine vol zijn, ga dan gewoon direct naar huis.  
 


