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Protocol volleybalwedstrijden 

Nu de competitie weer gaat beginnen in Corona-tijd, krijgen wij met een aantal specifieke 

vraagstukken te maken. Naast de algemene richtlijnen van het RIVM en het protocol dat door de 

gebruikers van de Faberhal is opgesteld, hebben wij ook te maken met een volleybalspecifiek 

protocol. Dit protocol is een levend document en is gebaseerd op de kennis van nu, 9 september 

2020. Dit protocol moet worden gezien als aanvulling op het reeds gepubliceerde protocol omtrent 

de Faberhal. 

Zorg dat je geïnformeerd bent 

De richtlijnen en protocollen kunnen per vereniging en per locatie verschillen. Het is dus belangrijk 

dat je als team op de hoogte bent van de geldende protocollen bij de locaties waar je te gast bent. 

Net als wij, zullen veel verenigingen de geldende protocollen op de eigen website publiceren. Wij 

roepen de teams daarom op om de laatste training voor een uitwedstrijd met elkaar tijd in te ruimen 

om het protocol door te nemen. 

Algemene richtlijnen 

De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden ook tijdens het sporten:  

Zie ook de basisregels van het RIVM  

• Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies 

van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen  

• Houd 1,5 m 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  

• Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen  

• Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent  

• Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels (ook binnen het 

eigen team) 

• Vermijd hard stemgebruik  

• Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan 

Afstand houden 

• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand 

bewaren van minimaal 1,5 meter. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 

meter bij jou komen.  

• Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 

18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar 

en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.  

• Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter 

dan 1,5 meter bij jou komen.  

• Tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat. 
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Coronabesmetting binnen het team of de vereniging 

Stel er test iemand in het team positief op het coronavirus, dan gelden de op dat moment heersende 

richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat je geacht wordt de richtlijnen te volgen die de GGD 

oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in 

quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde 

quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.  

Kom je als team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen 

team opgesteld kan worden? Neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat (Harjan Sanders) 

en informeer het bestuur. Via het wedstrijdsecretariaat kunnen we contact zoeken met de Nevobo. 

De normale invalbepalingen blijven geldig en in basis is het de bedoeling dat een zieke/geblesseerde 

speler door een invaller vervangen wordt. 

Hygiëne, ventilatie en Publiek 

In de burgemeester Faberhal zijn de richtlijnen van toepassing zoals in het eerdere protocol Faberhal 

met iedereen gedeeld. Zorg dus voor voldoende ventilatie en zorg ervoor dat de nooddeuren open 

staan.  

Verder is het belangrijk dat iedereen zorgt voor een goede basishygiëne. Dus was zoveel mogelijk je 

handen. Beperkt het delen en aanraken van spullen met meerdere mensen (denk aan bidons en 

bidonrekjes).  

We vragen iedereen om rekening te houden met het feit dat in alle sportaccomodaties de 

mogelijkheden om publiek te ontvangen beperkt zijn. Hoef je zelf niet te spelen en niet te rijden 

(bijvoorbeeld ouders bij jeugdwedstrijden), steun je team dan liever niet tijdens de wedstrijd. We 

snappen dat dit niet leuk is, maar het is wel voor iedereen veiliger. 

Registratie bezoekers/spelers 

Het kan in het kader van het bron en contactonderzoek van belang zijn om te weten wie er aanwezig 

is geweest in de sporthal. Voor spelers, staf en officials wordt dit geregeld via het DWF bij de meeste 

wedstrijden.  

Zorg ervoor dat de coach/aanvoerder het DWF vooraf heeft ingevuld. 

Vervoer naar de wedstrijden 

Teams reizen vaak met enkele auto’s gezamenlijk naar wedstrijden. Hierbij is het advies om de 

richtlijnen van de overheid te volgen. Bij personen boven de 13 jaar uit een verschillend huishouden 

in dezelfde auto is het advies een mondkapje te dragen. 

  



  Pagina: 3 van 3 

Protocol voor arbitrage 

Dit protocol ligt in lijn met de overige protocollen, maar is gericht op scheidsrechters en tellers. 

Algemene zaken 

• Volg de algemene (RIVM) richtlijnen Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen  

• Volg de instructies en maatregelen op die gelden in de sportaccommodatie.  

• Als official ben je niet verantwoordelijk voor de handhaving op 1,5 meter afstand binnen de 

sporthal.  

• Indien je tijdens de wedstrijd je niet veilig voelt doordat andere zich niet houden aan de corona 

maatregelen mag je de wedstrijd staken.  

• Gebruik je eigen materialen (fluit, kaarten enzovoorts) en reinig deze na afloop van de 

wedstrijd(dag).  

• Volg de instructies en maatregelen die gelden in de sportaccommodaties zoals deze zijn 

vastgesteld. Let op dat na afloop van de wedstrijd alle officials als publiek worden aangemerkt en 

daar gelden mogelijk andere richtlijnen voor dan tijdens het begeleiden van een wedstrijd.  

• Schud geen handen!  

• Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal.  

• Controleer het veld m.b.t. ruimte om 1,5 meter afstand te houden. Iedereen buiten de lijnen moet 

wanneer zij 18 jaar of ouder zijn onderling 1,5 meter afstand houden.  

• Houd bij de spelerskaart controle de 1,5 meter afstand in acht.  

• Indien er buiten de lijnen niet voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te houden mag de time-

out ook (deels) op het speelveld plaatsvinden.  

• Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling hierop is het voor 

spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te 

schreeuwen, dit valt onder onbehoorlijk gedrag. Het bescheiden vieren van een punt is wel 

toegestaan.  

• Houd bij het ondertekenen van het DWF ook de 1,5 meter in acht.  

• Voor tellers is het advies om ook aan de teltafel 1,5 meter afstand te waarborgen.  

 


