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Protocol Verantwoord Sporten Oosterholthoeve 

Set Up IJsselmuiden 31 Augustus 2020 
 

 

Vanaf 17 augustus zijn de trainingen weer begonnen in de Oosterholthoeve. Om dat op 

een veilige manier te doen moeten wij ons aan een aantal richtlijnen houden. 

 

Om mee te mogen doen aan de trainingen is het nodig dat je dit protocol goed 

leest. 

We willen jullie vragen dit protocol goed door te lezen en je hier ten alle tijd strikt aan te 

houden. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening 

en mag bij overtredingen maatregelen nemen, zoals het sluiten van de sporthal of onze 

vereniging de toegang ontzeggen. 

 

Protocol in het kort: 

- Heb je klachten: blijf thuis! 

- Ben je ouder dan 18 jaar, houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

- Tijdens trainingen is 1,5 meter afstand niet nodig. 

- Desinfecteer je handen bij binnenkomst en uitgaan van de sporthal. 

- Geforceerd stemgebruik langs het veld is niet toegestaan. 

- De zijdeur wordt alleen als ingang gebruikt. De voordeur is de uitgang. 

- De tussendeur van zaal 1 naar de hal is een doorgang naar de toiletten, de 

sportkantine en de uitgang. 

- Wil je vanuit daar terug naar de zaal, volg dan de lijnen door de tussendeur naar 

de ingang en door de kleedkamer of de gang. 

- Er is een corona vrijwilliger aanwezig vanuit de club om de gang van zaken te 

begeleiden. 

- Zorg dat je als team 5 minuten voor begin trainingstijd verzameld bij de 

ingang/zijdeur. Je kunt niet eerder naar binnen. 

- Ouders die hun kinderen brengen, dienen afscheid te nemen op de parkeerplaats 

(kiss en ride). Er kan niet bij de trainingen gekeken worden tenzij je de rol als 

corona vrijwilliger hebt. 

- Kom in sportkleding naar de sporthal, alleen schoenen wisselen kan in de 

kleedkamers. 

- Douchen is niet mogelijk, toiletgebruik in entreehal wel. 

- Kleedkamer 1 is voor inkomende teams Jongens/Heren, Kleedkamer 2 inkomende 

teams Meiden/Dames 

- Stop 5 minuten voor je eindtijd en maak je gebruikte materialen schoon. 

- Verlaat gezamenlijk direct na de training de zaal om plaats te maken voor het 

volgende team. 

- Gebruik kleedkamer 3 voor uitgaande meiden-/damesteams en kleedkamer 4 

voor uitgaande jongens-/herenteams 
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Speciaal verzoek aan trainers:  

Ten behoeve van bron- en contactonderzoek, houd bij wie van je team tijdens de 

trainingen aanwezig zijn. 

 

Een protocol voor de thuiswedstrijden (zaterdag) is in ontwikkeling. 

 

Protocol rondom uitwedstrijden: 

• Samen reizen in een auto mag. Er wordt wel geadviseerd om een mondkapje te 

dragen (voor de doelgroep die onderling 1,5 meter afstand moet houden). Dit is 

niet verplicht. 

• Kijk vooraf op de site van de betreffende vereniging wat de richtlijnen/protocollen 

zijn om teleurstellingen op locatie te voorkomen. Er zitten namelijk verschillen in 

de richtlijnen van de verschillende sportaccommodaties. Dit kan betekenen dat bij 

uitwedstrijden de kleedkamers van de betreffende sporthal gesloten zijn en/of dat 

de kantine dicht is.  

 

Basisregels gebruik Sporthal 

- Heb je klachten zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) 

hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of 

smaak: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. Als deze klachten ontstaan 

tijdens de training: ga direct naar huis.  

- Ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand.  

- Desinfecteer je handen bij het binnenkomen en verlaten van de sporthal. 

(Desinfectiemiddel is aanwezig) 

- Waar nodig was je handen ook tussendoor.  

- Schud geen handen. 

- Gebruik je gezond verstand en houd rekening met elkaar. 

- De ventilatie in de Sporthal is gecheckt en is volgens de geldende normen 

goedgekeurd. 

- Maak gebruik van de zijingang (bij de kleedkamers) om de hal te betreden. De 

uitgang is de voordeur. Dit is om het aantal kruisende bewegingen te 

minimaliseren. 

- Beide deuren vallen in het slot. Dus na het verlaten is het niet meer mogelijk de 

hal binnen te gaan. 

- De tussendeur van de hal bij de kantine naar de zijingang en kleedkamers is 

geopend. Volg alleen de aangegeven looplijnen. 
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Aanspreekpunten / verantwoordelijke kaderleden 

 

• Schema Corona vrijwilligers:   Marleen Gerrits 

06 – 13 951 849 

 

• Algemeen:  Joffrey van den Belt (voorzitter Set Up IJsselmuiden)  

06 – 12 894 932 

• Senioren:  Rob van der Spek / Dik van Ginkel (voorzitters TC) 

06 – 11 052 211 

• Jeugd:  Harald van Dieren (TC Jongens), Judith Hofstede (TC Meiden) 

06 – 36 431 742 

• CMV Jeugd: Janneke Steen Redeker en Anne Engberts (TC) 

06 - 31 265 260 

 

- De trainers het eerste aanspreekpunt voor het geval er vragen zijn. Voor 

de vragen die zij niet kunnen beantwoorden, kunnen zij doorverwijzen naar 

de aanwezige corona vrijwilligers aanwezig in de hal 

-  De trainers ontvangen dit nieuwe protocol en sturen dit door naar ouders 

en spelers, zodat op een verantwoorde en veilige manier gevolleybald kan 

worden. Het protocol staat ook op de website en sociale media. Hiermee 

zijn spelers op de hoogte van de richtlijnen en zijn trainers geïnstrueerd 

dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op 

ongewenst gedrag.  

-  Bij de ingang van de accommodatie hangen de hygiëneregels. 

-  De protocollen hangen ook op het Set Up bord in de sporthal bij de 

kantine. 

 

Regels voor het sporten: 

• Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. 

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat normaal spelcontact is toegestaan. Tijdens 

trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

(bankzitters en trainers dienen wel 1,5 meter afstand te houden van elkaar) 

• Voorafgaand en na afloop van het sporten dienen sporters van 18 jaar en 

ouder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 

• Kleedruimtes zijn weer open, maar dienen alleen voor het wisselen van 

schoenen. Kom dus al met sportkleding naar de hal. Douches zijn gesloten, 

toiletten in de kleedkamers zijn wel te gebruiken. 

• Volg altijd de looproutes zoals aangegeven op de vloeren binnen de sporthal. 

• Geforceerd stemgebruik langs het veld is niet toegestaan. 

 

Voorafgaand aan de training 

• Kom op tijd, maar ook niet te vroeg: Zorg dat je 5 minuten voor aanvang van 

de training omgekleed aanwezig bent. 

• Ouders die hun kinderen brengen, dienen afscheid te nemen op de 

parkeerplaats (kiss en ride). De kinderen lopen zelf naar de ingang van de 

sporthal en wachten daar tot het team compleet is incl. trainer. Het is niet de 

bedoeling dat ouders meelopen naar de zaal. Dit geldt ook bij het ophalen: 

ouders wachten op de parkeerplaats op hun kind. 
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• De teams verzamelen zich bij de ingang (zijdeur) van de sporthal binnen de 

geldende richtlijnen. Daarna ga je per team naar binnen desinfecteer je je 

handen en maak je per max 10 mensen tegelijk gebruik van 1 kleedkamers. 

(alleen voor schoenen wisselen) Kom dus niet te laat. 

• Er is 1 inkomende kleedkamer voor Jongens/Heren (kleedkamer 1) en 1 

inkomende kleedkamer voor Meiden/Dames (kleedkamer 2). 

• De zaal is uitsluitend geopend voor spelers die op dat moment trainen. 

• Betreed de zaal pas als het vorige team de zaal heeft verlaten. 

 

Tijdens de training 

• De ventilatie van de sporthal is goed. Het is dus niet nodig om deuren of 

nooduitgangen te openen tenzij er een noodgeval is. Laat de tussendeur van 

Hal 1 naar de hal van binnenkomst gesloten! 

• Er geldt geen maximumaantal deelnemers per veld. Wel moet door 

volwassenen 1,5 meter afstand gehouden worden buiten het veld. 

 

Na afloop van de training 

• Zorg dat je 5 a 10 minuten voor de eindtijd de training stop. 

• Na afloop reinig je alle gebruikte materialen (dus ook de palen). 

Reinigingsmiddel en –doekjes zijn aanwezig. 

• Ben je het laatste team in een zaaldeel, laat de zaal dan netjes achter en ruim 

alles op. 

• Zorg dat je met zijn allen de zaal verlaat en geef waar nodig het volgende 

team een seintje dat de zaal vrij is. 

• Er is 1 uitgaande kleedkamer voor Meiden/Dames (kleedkamer 3) en 1 

uitgaande kleedkamer voor Jongens/Heren (kleedkamer 4). Gebruik deze weer 

alleen voor het schoenen wisselen. Dit ook om het aantal kruisende 

bewegingen te minimaliseren. 

• Verlaat de sporthal via de voordeur. Desinfecteer ook daar je handen. 

 

 

Wij wensen iedereen veel volleybalplezier toe! 

 

Bestuur en Technische Commissies 

 

Wij hebben dit protocol op basis van Rijksoverheid, NOC*NSF en ‘De handreiking 

verantwoord beheer en gebruik binnensportaccommodatie’ van de Sportraad Kampen 

opgesteld en dit gedeeld met de Gemeente. 

 

Mocht dit protocol wijzigingen dan stellen wij jullie daarvan op de hoogte. 

 


