
 Protocol uit en thuis- wedstrijden En Bloc                        

Voor alles geldt: 

• Gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het 

sporten); 

• vermijd drukte;  

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  

• schud geen handen; 

Bij thuiswedstrijden: 

• Was/desinfecteer bij binnenkomst je handen. 

• Volg de aanwijzingen en looproutes  in de sporthal.  

• Voor alle teams geldt dat men via de ingang van de tribune binnenkomt. Je kunt 

wachten op de tribune tot de wedstrijd begint. Wel met 1 1/2 meter  afstand 

natuurlijk. 

• Uitspelende teams kunnen geen gebruik maken van kleedkamers en/of douches. 

• Thuis spelende teams kunnen na de wedstrijd gebruik maken van een kleedkamer en 

douche (zie hiervoor de kleedkamer indeling). 

• Uitspelende teams dienen de zaal te verlaten via de gang aan achterzijde van veld 1, 

dit wordt aangegeven d.m.v. pijlen. 

• De zaalwacht is verantwoordelijk voor het naleven van de coronaregels, volg hun 

aanwijzingen op. 

• Houd 1,5 meter afstand buiten de wedstrijd om in de kleedkamer . 

• Schud geen handen en geef geen high-fives. 

• Maximaal 2 ouders per uitspelend jeugdteam hebben toegang tot de zaal. Dit zijn 

ouders die hebben gereden.  

• Iedereen komt aangekleed in de zaal.  

• Zorg dat het DWF van te voren is ingevuld!  

• Na de wedstrijd tekent de aanvoerder voor akkoord op het wedstrijdformulier, de 

scheidsrechter geeft het formulier aan de zaalwacht, deze vult het in op de tablet. 

• Er is tot 30 oktober geen publiek toegestaan tijdens de wedstrijden. 

• Elk team is zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van de banken en gebruikte 

materialen. Dit graag voor aanvang van de wedstrijd te doen. Schoonmaakmiddelen 

zijn op elk veld aanwezig.  

• We volgen ook het wedstrijdprotocol van de Nevobo en de accommodatieregels van 

de gemeente Emmen. 

 

 



 

Bij uitwedstrijden: 

 
• Kijk van te voren naar het protocol op de site van de tegenstander; 

• Volg het protocol zoals aangegeven, er kunnen grote verschillen zijn per regio en club! 

• Houdt rekening met het aantal auto’s die je nodig voor het vervoer (maximaal 4 

personen per auto, inclusief bestuurder). 

• Vanuit de overheid en volleybalbond wordt geadviseerd om mondkapjes op te doen 

wanneer je bij anderen in de auto zit (boven de 13 jaar). Overleg met jouw 

team/chauffeur of dit gewenst is.  

• Ook hier geldt weer: bij klachten blijf thuis! En houd je aan de Corona voorschriften. 
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