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Algemeen 
 
Moet ik als vereniging ook eigen coronarichtlijnen opstellen? 
Het dringende advies is om als vereniging een eigen richtlijn op te stellen voor zowel 

trainingen als wedstrijden. Zet daarin informatie over wat te doen bij een besmetting en 

welke richtlijnen er zijn voor het gebruik van de sporthal. Publiceer deze richtlijn op de 

verenigingswebsite zodat ook alle tegenstanders zich kunnen informeren over de huisregels 

van de sporthal. Zie de checklist opstarten sportvereniging voor wat praktische tips en 

punten die in de richtlijn gezet kunnen worden. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

Moet je op een ‘thuisdag' bezoekers registreren en zo ja, wie dan? 
Verenigingen en teams zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Dat wil zeggen dat jullie het 

binnen de vereniging zo organiseren dat teams en staf dit zelf bijhouden voor de trainingen, 

thuis- en uitwedstrijden. Ook ben je als vereniging verantwoordelijk voor de registratie van 

het kader, denk hierbij aan vrijwilligers, zoals scheidsrechters. Wordt er tijdens de wedstrijd 

gebruikgemaakt van het DWF? Dan kun je dit inzetten als hulpmiddel, aangezien het DWF 

altijd achteraf te raadplegen is. Meer informatie is te vinden in de handreiking publiek bij 

sportwedstrijden. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

 

  

https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Maatregelen competitie 
 
Mijn team wil nu nog niet spelen, kunnen we ook pas in de 2e helft van het 
seizoen meedoen? 
Een aantal competities wordt gespeeld in 2 helften, zoals bijvoorbeeld de jeugdcompetitie en 

veel CMV en recreanten gebieden. Daarbij is het mogelijk om vanaf de 2e helft van het 

seizoen mee te doen. Bij de seniorencompetitie wordt over het algemeen in een 

jaarcompetitie gespeeld (een aantal gebieden uitgezonderd), neem voor de mogelijkheden 

om in de 2e helft mee te spelen contact op met je regiokantoor. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen in verband 
met het coronavirus? 
Zolang de (lokale) overheid aangeeft dat het verantwoord is om wedstrijden te spelen wordt 

er verwacht van teams dat zij hun wedstrijden ook gaan spelen. Mocht een team toch 

aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om 

te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment waarop dat beter voelt 

voor het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan 

contact op met de Nevobo zodat de gevolgen voor de competitie kunnen worden besproken. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

 

Hoe wordt de stand bepaald als de competitie niet helemaal uitgespeeld 
wordt? 
Er is een kans dat de competitie niet in zijn geheel afgemaakt kan worden of dat er 

gedurende het seizoen een periode niet gespeeld mag worden, waardoor niet alle 

wedstrijden gespeeld zijn aan het einde van het seizoen. Per competitie wordt dan gekeken 

naar de afronding. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten benoemd voor het bepalen van 

de eindstand en eventuele promotie/degradatie van teams: 

 

Bij minder dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender): 

Er wordt geen eindstand opgemaakt, de competitie wordt als niet gespeeld beschouwd. Er 

zullen geen teams promoveren of degraderen. 

 

Bij meer dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender): 

De eindstand wordt bepaald door het wedstrijd quotiënt, het aantal behaalde 

wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Op basis van de berekende 

eindstand zullen er teams promoveren en degraderen. 
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Indien er aan het einde van het seizoen nog voldoende ruimte is en het spelen van 

wedstrijden weer toegestaan is, zal er gekeken worden of er nog een vorm van nacompetitie 

georganiseerd kan worden om de promotie/degradatie te bepalen. De vorm waarin dit 

gespeeld wordt zal later bepaald worden. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 
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Sporthal en faciliteiten 
 
Waar kan ik vinden wat de regels in de sporthal zijn? 
De specifieke regels en lay-out van een sporthal verschillen per locatie. Het is dus van belang 

dat je vooraf je goed informeert over de locatie waar je heen gaat. Elke vereniging is 

geadviseerd op haar website een overzicht van de belangrijkste regels die er binnen hun 

sporthal gelden te publiceren. Op elke locatie is het van belang dat bij de ingang goed 

vermeld wordt wat de regels binnen de sporthal zijn. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

Aan welke eisen moet de ventilatie van een sporthal voldoen? 
De eisen van ventilatie in een sporthal worden omschreven in de RIVM richtlijnen. 

Deze zijn hier te vinden. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

Hoe weet ik of de sporthal waar ik heen ga een goede ventilatie heeft? 
Vanuit het RIVM zijn richtlijnen bepaald waaraan de ventilatie moet voldoen, deze zijn hier te 

vinden. 

Een sporthal mag pas gebruikt worden als hij aan deze richtlijnen voldoet. De controle hierop 

ligt bij de gemeenten. 

Er wordt vanuit gegaan dat elke sporthal waar wedstrijden gepland worden ook voldoet aan 

de richtlijnen van het RIVM. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

De ventilatie in onze sporthal voldoet niet, kan ik er nu wel wedstrijden 
spelen? 
Vanuit het RIVM zijn richtlijnen bepaald waaraan de ventilatie moet voldoen, deze zijn hier te 

vinden. 

Een sporthal mag pas gebruikt worden als hij aan deze richtlijnen voldoet. De controle hierop 

ligt bij de gemeenten. 

Als je sporthal niet gebruikt mag worden, probeer met omliggende sporthallen die wel 

geschikt zijn te kijken of je daar de wedstrijden kunt spelen. 

Indien het niet mogelijk is om de wedstrijden ergens anders te spelen, neem dan contact op 

met de Nevobo om naar oplossingen te zoeken. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

Kan ik van de kleedkamer gebruik maken om me om te kleden? 
Het dringende advies is om al omgekleed naar de sporthal te komen. 

Het openstellen van de kleedkamers en douches is per sporthal geregeld. Het is afhankelijk 

van de ruimte die er in de kleedkamers aanwezig is en de noodverordeningen die er lokaal 

https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
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gelden. Elke vereniging is geadviseerd op haar website de specifieke richtlijnen voor de 

sporthal te publiceren, kijk daar dus ook voordat je naar een wedstrijd gaat. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

Kan ik douchen na de wedstrijd? 
Het openstellen van de kleedkamers en douches is per sporthal geregeld. Het is afhankelijk 

van de ruimte die er in de kleedkamers aanwezig is en de noodverordeningen die er lokaal 

gelden. Elke vereniging is geadviseerd op haar website de specifieke richtlijnen voor de 

sporthal te publiceren, kijk daar dus ook voordat je naar een wedstrijd gaat. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 
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Besmetting 
 
Er is een speler met het virus in mijn team, moet ik de wedstrijd afzeggen? 
Bij een besmetting is het van belang contact op te nemen met de GGD. Zij zullen adviseren 

over een eventuele quarantaine voor de betreffende speler en zijn teamgenoten. 

Afhankelijk van het advies van de GGD kan de wedstrijd normaal doorgang vinden of moet je 

contact opnemen met de Nevobo om de opties te bespreken. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

Er is een speler met corona gerelateerde klachten, mag ik de wedstrijd 
afzeggen? 
Indien er een of meerdere spelers van een team met corona gerelateerde klachten thuis 

moeten blijven en het team niet beschikt over voldoende vervangers moet de vereniging 

contact opnemen met de Nevobo. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd afgezegd 

mag worden en een vervangende datum gezocht moet worden.  
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

Wat te doen als er vermoeden is dat er een speler of staflid van de 
tegenstander klachten heeft? 
In basis kun je er vanuit gaan dat de speler gezond is, omdat hij/zij anders niet aanwezig zou 

zijn conform de basisrichtlijnen. Het kan ook een andere oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld 

hooikoorts. Het advies is om altijd het overleg te zoeken met de tegenstander. Op het 

moment dat het team alsnog van mening is dat de gezondheid van alle betrokkenen in het 

geding is kan er besloten worden om niet te starten of te stoppen. Op basis van de privacy en 

wetgeving is het niet mogelijk om een gezondheidsverklaring of negatieve corona test op te 

eisen. De wedstrijd zal dan behandeld worden als een gestaakte wedstrijd. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 
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Tijdens de wedstrijd 
 
Moet ik op de reservebank ook 1,5 meter afstand houden? 
De algemene richtlijn is om altijd 1,5 meter afstand te houden, voor kinderen en jeugd onder 

de 18 jaar zijn er soepelere richtlijnen. Voor volleybalwedstrijden zijn de onderstaande 

richtlijnen opgesteld: 

 

CMV wedstrijden 

De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere leeftijden. Coaches en 

overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 

ABC-jeugd wedstrijden 

De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand tot personen 

boven de 18 jaar. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle andere 

personen. 

 

Senioren, recreanten en zitvolleybal wedstrijden 

Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden alle andere personen. 

Uitzondering is voor de spelers tijdens het spelen van de wedstrijd. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

We mogen geen handen schudden, hoe wensen we de tegenstander dan een 
goede wedstrijd? 
Het advies is om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren. Begroeten en succes wensen 

zal dus op een andere manier moeten gebeuren dan handen schudden, ook een boks wordt 

afgeraden. Bedenk als team hier een ludieke andere manier voor. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

Is het toegestaan om yells te doen tijdens de wedstrijd? 
Het advies is om hard stemgebruik te vermijden. Het is daarom niet toegestaan om luidkeels 

aan te moedigen, te juichen, liedjes te zingen of yells te doen. Dit geldt zowel op het veld als 

op de tribune. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 
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Publiek 
 
Tellen wachtende sporters mee als publiek? 
Sporters die aankomen voor een wedstrijd, meteen vertrekken na een wedstrijd, of tijdens 

hun wedstrijd, tellen niet mee als publiek. Zorg er wel voor dat de stromen van bezoekers 

(sporters en publiek) goed gereguleerd worden en elkaar zo min mogelijk kruisen. 

Voor toeschouwers gelden maximum aantallen, zie hiervoor de handreiking publiek bij 

sportwedstrijden. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

Mag er publiek aanwezig zijn bij de wedstrijd? 
In elke sporthal is de capaciteit voor publiek beperkt. De precieze capaciteit hangt af van de 

sporthal. Het advies is dan ook om bij uitwedstrijden zo weinig mogelijk publiek mee te 

nemen. Voor thuiswedstrijden is elke vereniging zelf verantwoordelijk voor het bepalen van 

de toegang van publiek en de organisatie daarvan. Voor toeschouwers gelden maximum 

aantallen, zie hiervoor de handreiking publiek bij sportwedstrijden. 
Terug naar FAQ protocol indoor volleybal 

 

Heb je vragen?   

Mocht je vragen hebben of vastlopen, de accountmanagers van de Nevobo helpen je 

graag. Voor algemene vragen over de toepassing van het protocol kun je contact opnemen 

met Janine Pleizier via janine.pleizier@nevobo.nl.  

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.nevobo.nl/over-ons/communicatie/contact/
https://www.nevobo.nl/over-ons/communicatie/contact/
mailto:janine.pleizier@nevobo.nl

