
COVID-19 Document van Morgana DVO  
Hierbij presenteren we de COVID-19 richtlijnen voor Morgana DVO voor de trainingen en wedstrijden 
voor het nieuwe volleybalseizoen 2020 – 2021. Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand. Heb je 
klachten? Blijf thuis en laat je testen. We zullen ons met elkaar aan de regels moeten houden om te 
kunnen blijven volleyballen!  
 
Accommodatie 

- Volg de aanwijzingen van de accommodatie, de sportkantine en de beheerder(s). 
- Er geldt een bezoekersregistratie. Het maximale aantal bezoekers in ‘De Kamp’ is 100 

(exclusief sporters, officials, vrijwilligers, medewerkers en kaderleden). Ben je klaar met een 
training of wedstrijd? Dan wordt je automatisch ook een bezoeker.  

 
Trainingen 

- Zowel voor trainingen, oefenwedstrijden en andere activiteiten bij een accommodatie geldt  
een aanwezigheidsregistratie. De aanvoerders van de senioren teams en contactpersonen 
van de recreanten teams verzorgen deze registratie, d.m.v. het desbetreffende 
‘aanwezigheidsregistratie formulier’. 

- Kom zo veel mogelijk omgekleed in sportkleding naar de sporthal.   
- Na iedere training de gebruikte materialen (ballen etc.) reinigen. 

 
Wedstrijddagen 

- Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.  
- Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter 

afstand van elkaar houden.  
- Maximaal één coach per team aan de kant. Op en langs het veld mogen alleen personen 

staan die ook op het DWF staan.  
- Maximaal één teller per wedstrijd. 
- Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en de scheidsrechter wel.  
- 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. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan. 

- Spelersbank tijdens het wisselen van speelveld schoonmaken. Dit wordt verzorgd door het 
DVO team dat de wedstrijd speelt. Schoonmaakmiddelen zijn in de hal aanwezig. 

- Na iedere wedstrijd de gebruikte materialen (ballen, net, banken, scheidsrechtersstoel, 
telbord en tafel) reinigen. Dit wordt verzorgd door het DVO team dat de wedstrijd heeft 
gespeeld.  

- Waar blijven teams voor en na de wedstrijd (wachten)? 
o Na de wedstrijd en naar huis? Zo snel mogelijk naar buiten.  
o Na de wedstrijd naar de kantine? Houd je aan de looproutes en regels van de horeca.  
o Omgekleed en wachten tot je het veld op mag? Op de tribune (op 1,5m). 

- Op iedere wedstrijddag zijn er meerdere corona coördinatoren aanwezig. U kunt ze 
herkennen aan de hesjes.  

 
Het gebruik van kleedkamers op de wedstrijddagen 

- Kom zoveel mogelijk omgekleed in sportkleding naar de sporthal.  
- De kleedkamers zijn wel beschikbaar, echter voor maximaal 1 team per kleedkamer. De 

corona coördinatoren houden toezicht op een goede verdeling van de kleedkamers.  
- Thuisspelende DVO teams kunnen gebruik maken van de kleedkamers vanaf maximaal 30 

minuten tot 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd / inspeeltijd. Bezoekende teams 
kunnen de kleedkamers 15 minuten tot aanvang van de wedstrijd gebruiken. 



Voorbeeld: start wedstrijd 15:30 uur, aanvang wedstrijd 15:00 uur. Het DVO team kan 
gebruik maken van de kleedkamer van 14:30 – 14:45 uur. Bezoekende team kan gebruik 
maken van de kleedkamer van 14:45 – 15:00 uur.  
Na afloop van de wedstrijd kunnen eerst de bezoekende teams gebruik maken van de 
kleedkamers, daarna het DVO team. 

- Wacht buiten tot dat je de kleedkamer in kunt.  
- Laat geen kleding en andere spullen in de kleedkamer hangen! Neem alles mee.  

 
Publiek 

- Volg de instructies bij de accommodatie: bezoekersregistratie, gezondheidscheck, placeren 
etc.  

- De capaciteit voor bezoekers in onze sporthal is beperkt. Het aantal personen publiek graag 
beperkt houden. Dit is jammer maar noodzakelijk. De ruimte is (ook) hard nodig om de 
wachtende- en wisselende teams de ruimte te geven.  

- Kom als publiek niet te vroeg en blijf niet in de hal na de wedstrijd. 
- Bij uitwedstrijden zo min mogelijk publiek meenemen.  
- Juichen is niet toegestaan.  

 
Uitwedstrijden, toernooien mini’s en recreanten toernooien 

- Check voordat je naar een wedstrijd of toernooi gaat, de website van de vereniging voor het 
protocol omtrent COVID-19. 

- Je mag met personen uit verschillende huishoudens in één auto.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 


