
 

Informatiedocument – ‘Buitenvolleybal Spivo’ 
Beste volleyballers en ouders/verzorgers, het is zover! We mogen weer gaan 
volleyballen. Door de overheid is besloten dat het toegestaan is om georganiseerd en buiten, in 
kleine groepen weer te gaan sporten. Uiteraard grijpen we bij Spivo deze kans met beide handen aan 
om buiten trainen voor onze spelers mogelijk te maken. In dit document vinden jullie alle zaken waar 
jullie rekening mee moeten houden, en tevens wat meer informatie over hoe wij als vereniging het 
volleybal veilig en verantwoord houden in deze tijden (zie bijlage 3). We vragen jullie dit document 
goed door te nemen voor je aan de trainingen deelneemt! 
 

Wat vragen we van jullie 
o Hygiëne: houd je aan alle geldende regels, te weten: 

1. Was voor en na de training thuis goed je handen en onderarmen 
met water en zeep 

2. Desinfecteer voor en na de training met de aanwezige handgel 
3. Raak tijdens de training zo min mogelijk je gezicht aan 
4. Nies en hoest in je elleboog 

 
o Blijf thuis als je klachten hebt of iemand binnen je gezin koorts heeft 

Indien je toch komt trainen met klachten kan dit gevolgen hebben voor 
je hele team! 
 

o Houd je aan de 1,5 meter regel: Dit geldt zowel tijdens de training, als 
ervoor en erna. De trainers zorgen ervoor dat je tijdens de training geen 
oefening uitvoert waarbij je dicht bij elkaar in de buurt komt. Deze regel 
geldt niet voor kinderen van 12 jaar en jonger. 
 

o Volg te allen tijde de instructies van de aanwezige Corona-coördinator 
en je trainer(s) op 
 

o Volg de aangewezen route: loop via de looproute naar je veld en indien 
het veld nog niet beschikbaar is wacht je in de aangegeven wachtruimte 
(zie bijlage 1) 
 

o Kom uiterlijk 10 minuten voor aanvang van je training en vertrek direct 
na afloop van de training naar huis 
 

o Neem je eigen drinkfles/bidon mee en deel deze niet met andere 
 

o Draag schoenen die geschikt zijn om op gras te volleyballen 
 

o Ouders die hun kinderen afzetten voor de training volgen de 
aangegeven rijroute (zie bijlage 2) en blijven zelf in de auto zitten 



 

 
Wat bieden wij: 

o Ballen en andere materialen die voor en na elke training (en tijdens 
indien noodzakelijk) worden gedesinfecteerd 
 

o Velden die groot genoeg zijn om erbinnen 1,5 meter afstand te houden  
 

o Velden waarop conform de geldende richtlijnen niet meer dan 10 
personen aanwezig zullen zijn 

 
o Trainers die op de hoogte zijn van de geldende maatregelen en die 

trainingen verzorgen waarbij je niet op minder 1,5 meter afstand van 
elkaar komt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage 1 – Veld 
 

 



 

 
Bijlage 2 – Aanrijroute 
 



 

 
Vormgeving en genomen maatregelen 
Locatie: Met de Gemeente is afgestemd dat tot nader orde gebruik kan worden gemaakt van het 
grasveld dat naast en achter Den Oert gelegen is. Door de grootte van het veld is het mogelijk om 2 
tot 3 velden te creëren met genoeg ruimte ertussen om de 1,5 meter te handhaven (zie bijlage 1). 
Velden en wachtruimte: Er zijn twee velden beschikbaar die duidelijk zijn afgezet met afzetlint. Bij 
aankomst zullen de spelers en trainers worden doorverwezen naar de wachtruimte indien het veld nog 
niet vrij is.   
Aankomst en vertrek: Door een kwartier te reserveren tussen de trainingen wordt geprobeerd de 
aankomst en het vertrek van teams zo min mogelijk te laten kruisen. Aan ouders wordt gevraagd om 
zelf in de auto te blijven zitten en de weergegeven route te volgen (zie bijlage 2). 
Teams: Vanuit Spivo volgen wij de vanuit de Gemeente Nissewaard opgelegde richtlijn: maximaal 10 
personen per veld (inclusief trainer!). Wanneer een team groter is dan de toegestane 10 personen, zal 
er gebruik gemaakt worden van een derde veld wat tussen de betreffende velden ligt. Voor de groep 
kinderen van 12 jaar en jonger (CMV-groep) geldt deze regel niet. De trainingen zullen plaatsvinden in 
de bestaande teams (nieuwe teamsamenstellingen seizoen 2020-2021). 
Rooster: De trainingen zullen plaatsvinden op de voor Spivo vertrouwde dinsdag- en donderdagavond. 
Elke team krijgt een tijdsblok van een uur toegewezen waarop getraind kan worden. Er zal een kwartier 
tussen de blokken zitten.  
Corona-coördinator: Bij het hek wat de ingang van het veld markeert zal te allen tijde een Corona-
coördinator aanwezig zijn die erop toeziet dat spelers/trainers bij aankomst en vertrek de geldende 
maatregelen in acht nemen, die ervoor zorgt dat iedereen bij het betreden en verlaten van het veld 
zijn handen desinfecteert en die de spelers en trainers via de juiste route naar het veld of de 
wachtruimte wijst. 
(Hand)hygiëne: Hierbij gelden 4 regels: (1) Thuis voor en na de training goed de handen met water en 
zeep wassen, (2) voor en na de training bij het hek de handen desinfecteren met handgel, (3) tijdens 
de training zo min mogelijk aan het gezicht zitten, en (4) hoesten en niesen in de elleboog. 
Klachten: Er wordt gevraagd aan de spelers/trainers om bij klachten, zoals koorts, verkoudheid e.d. 
thuis te blijven en geen deel te nemen aan de trainingen. Tevens zullen spelers/trainers waarvan een 
gezinslid koortsklachten vertoont niet worden toegelaten. 
Materialen: bij elke training zijn ballen aanwezig. Deze ballen mogen niet van veld wisselen gedurende 
de avond en zullen voor en na elke training worden gedesinfecteerd door de trainer. Indien de ballen 
intensief gebruikt worden tijdens de trainingen zullen deze ook halverwege de training worden 
gedesinfecteerd. Bij de Corona-coördinator zal ook de EHBO-doos aanwezig zijn en de AED in Den Oert 
zal bereikbaar zijn. 

 
 
 


