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1. Uitgangspunten 
 
Dit document beschrijft het corona protocol van volleybalvereniging Apollo 8 te Borne. Het is 
opgesteld om het opstarten van outdoor volleybal in goede en vooral veilige banen te leiden. Dit 
protocol houdt rekening met de richtlijnen vanuit het RIVM, de veiligheidsregio, Nevobo en Webton 
Beach Twente. Het protocol is goedgekeurd door het bestuur van Apollo 8, door het bestuur van 
Webton Beach Twente (WBT) en door de gemeente Borne. Daarmee heeft Apollo 8 toestemming om 
volgens dit protocol uitvoering te geven aan het Outdoor Volleybal. 
Uitgangspunten bij het opstellen van dit protocol zijn: 
• Spelers t/m 12 jaar mogen weer ‘gewoon’ outdoor volleyballen m.u.v. uitwisselingen met 

andere verenigingen.  
• Spelers van 13 /18 jaar mogen outdoor volleybal-activiteiten verrichten mits 1.5 meter 

afstand kan worden gerespecteerd. 
• In de meeste C- teams zitten ook spelers van 13 jaar. Daarmee geldt voor deze hele groep de 

1,5 meter beperking.. 
• Voor senioren is outdoor volleybal of andere activiteiten in teamverband nog niet 

toegestaan. 
• De outdoor volleybal-activiteiten voor Apollo 8-leden t/m 12 jaar zullen, indien haalbaar, 

starten op maandag 11 mei 2020.  
• De outdoor volleybal-activiteiten voor Apollo 8-leden 13 t/m 18 jaar zullen, indien haalbaar, 

starten op maandag 11 mei 2020.  
• Prioriteit ligt bij het opstarten van de trainingen voor de eigen leden. Op het moment dat we 

die op een veilige manier kunnen garanderen is er ruimte voor andere of extra 
clubactiviteiten en worden onze trainingen ook opengesteld voor niet leden. Dit laatste 
zullen dan we op onze eigen en lokale social media kanalen aankondigen. Hierbij dienen we 
wel rekening te houden met de maximale capaciteit die wij kwijt kunnen op de beachvelden. 

• Trainingen vinden zoveel mogelijk plaats op de eigen trainingstijden d.w.z. dat Apollo 8 vanaf 
15.30/16.00 uur zelf de beschikking nodig heeft over het WBT- complex en dat er geen 
mensen meer aanwezig zijn van activiteiten die overdag hebben plaatsgevonden. Trainingen 
worden wel zo goed mogelijk over het complex verspreid. D.w.z. ook op de aangewezen 
plekken in de openbare ruimte rondom ’t Wooldrik (zoals: grasveld (achter en naast Cruijff-
court); parkeerplaats ’t Wooldrik; asfaltterrein naast de sporthal) 

• Op momenten dat wij zelf geen gebruik maken van het complex is het terrein beschikbaar 
voor andere sport- en beweegactiviteiten. De coördinatie hiervan ligt bij Webton Beach 
Twente (WBT) en/of gemeente Borne .  

• Spelers, trainers en vrijwilligers komen en gaan naar/van het WBT-complex volgens de 
daarvoor opgestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in dit protocol opgenomen en zullen 
naar alle leden/ouders/vrijwilligers worden gecommuniceerd. De laatste, en altijd leidende,  
versie zal worden geplaatst op de website van de vereniging.  

• Het WBT-terrein is alleen toegankelijk voor spelers die training krijgen, hun trainers en de 
vrijwilligers die er op dat moment ook een taak hebben. Voor alle anderen is het WBT-terrein 
niet toegankelijk. 
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• In overleg met de gemeente is een eenrichtingsroute opgesteld vanaf de parkeerplaats en op 

het terrein om de kans te verkleinen dat men elkaar onnodig in de weg loopt. In 
samenwerking met WBT en de gemeente wordt zorg gedragen voor de afbakening en 
bewegwijzering van deze route. Tevens worden in samenwerking met WBT en de gemeente 
op meerder plekken op en rondom het WBT-terrein preventiemaatregelen en richtlijnen 
zichtbaar opgehangen. Op diverse plekken richten we hygiëne plekken in. 

• Er zijn altijd  twee coronatoezichthouders aanwezig op en rondom het WBT-complex om de 
stroom van spelers/trainers/vrijwilligers in goede te leiden. Indien nodig dan wordt dat 
aantal opgeschaald. In de eerste week zullen er drie/vier toezichthouders aanwezig zijn. De 
toezichthouders hebben als belangrijkste taak om in de gaten te houden dat aanwezigen van 
13 jaar en ouder 1.5 meter afstand houden en dat de jeugd t/m 12 jaar 1,5 meter afstand 
houdt van de trainer. Aanwijzingen die de toezichthouders geven dienen te allen tijde te 
worden opgevolgd. Niet opvolgen van aanwijzingen wordt gemeld bij het bestuur en kan tot 
maatregelen leiden. 

• De kleedmakers/douches  en kantine zijn gesloten. In de richtlijnen voor spelers& ouders en 
trainers wordt aangegeven op welke manier we daar mee om gaan. De toiletten en wasbak 
zijn hooguit in noodgevallen beschikbaar. Deze worden regelmatig gedesinfecteerd 
(verantwoordelijkheid WBT: zie ‘Webton Beach Twente corona protocol’ d.d. 30 april 2020). 

• Trainers zullen 10 minuten voor aanvang van de training op het veld aanwezig te zijn en 
zorgen dat het materiaal conform de daarvoor opgestelde richtlijnen aanwezig is. Na de 
training ruimen zij het materiaal zelf op en verlaten het terrein weer conform de daarvoor 
opgestelde richtlijn. 

• Tijdens de trainingen wordt voorkomen dat er veel materiaal uitgewisseld moet worden. Op 
ieder beachveld zijn er ‘eigen’ ballen aanwezig. Spelers zorgen zelf voor een bidon (voorzien 
van naam). Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van ander materiaal.  

• Spelers komen op het allerlaatste moment naar de training conform de daarvoor opgestelde 
richtlijnen  en verzamelen zich bij hun trainer op de daarvoor aangewezen plek rondom het 
WBT-complex. Een lijst met de veldindeling zal voorafgaand aan de eerste training worden 
rondgestuurd naar spelers, trainers en ouders.  Spelers verlaten het WBT-terrein ook direct 
weer na de training!  

• Trainers worden voorzien van een hesje zodat ze herkenbaar zijn. 
• Aan trainingen voor spelers t/m 12 jaar zijn in principe geen beperkingen. Van belang is dat 

spelers afstand houden tot de trainer!  
• Voor trainingen voor spelers van 13 t/m 18 jaar geldt de 1.5 meter beperking. Trainers en 

spelers dienen zich er continu van bewust te zijn 1.5 meter afstand te houden. 
• Nevobo heeft een aangepast programma gemaakt met speloefeningen dat hier rekening mee 

houdt. De buurtsportcoach van Apollo 8 (en tevens corona coördinator) zal er voor zorgen 
dat alle trainers oefenmateriaal aangereikt krijgen. Daarnaast zal er in de week van 4 mei een 
online train-de-trainer door haar verzorgd worden. Technische commissie bekijkt of er 
aanvullende suggesties noodzakelijk zijn en zal daar in voorzien. 
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• Binnen een aantal teams wordt training gegeven door jeugdspelers onder de 19 jaar. Wij 
vinden het verantwoord dat deze trainers op dit moment training geven, gezien het feit dat 
zij aan een groep van maximaal zes spelers training geven. Hierbij hebben we afgesproken 
dat de coronatoezichthoudes hierbij ondersteuning bieden indien de afgesproken 
maatregelen niet worden nagekomen. 

• Vanuit de gemeente Borne zullen de BOA’s ook af en toezicht komen houden op het WBT-
complex. In geval er overtredingen worden geconstateerd zullen zij in eerste instantie met de 
toezichthouders  naar een passende oplossing zoeken. Indien nodig zullen zij corrigerend en 
verbaliserend optreden. 

• Daar waar dit protocol niet voorziet in een oplossing beslist de coronacoördinator die 
desgewenst ruggespraak kan houden met bestuur. 

 
 
 
 
 
              Binnen volleybalvereniging Apollo 8 is een corona coördinator aangesteld: Anika de Beer. 

Deze fungeert als aanspreekpunt voor officiële instanties. De corona coördinator is samen 
met de technische commissie vraagbaak voor spelers, ouders, trainers en vrijwilligers inzake 
de outdoor volleybal activiteiten waarop dit protocol betrekking heeft. 

 
              Contactgegevens: 
 *  Anika de Beer, 06-10432323, anikadebeer@home.nl 
 * Joyce Hulsman (voorzitter TC), 06-15695853, tc@apollo8.nl  
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2. Richtlijnen voor spelers & ouders 
 
 

1. Iedereen houdt zich aan de actueel geldende richtlijnen van RIVM. 
2. Bij alles wat we doen: gebruik je gezond verstand! 
3. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden). 
4. Blijf thuis als iemand anders van je gezin / huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten meer heeft ben je weer 
welkom bij Apollo 8! 

5. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op corona (COVID-19). Omdat 
je 14 dagen na het laatste contact met een persoon nog ziek kunt worden moet je 14 dagen 
thuis blijven. 

6. Lees thuis (met uw kind) de richtlijnen voor spelers & ouders en het verkeersprotocol goed 
door! 

7. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
8. Raak je gezicht zo min mogelijk aan. Eventueel zweet in eigen handdoek afvegen.  
9. Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet!  
10. Was voorafgaand aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water en 

zeep. 
11. Kom gekleed in sportkleding naar het WBT-complex 
12. Kinderen komen zoveel mogelijk zelf lopend of op de fiets naar WBT-complex. Indien ze 

worden gebracht dan worden ze afgezet op de parkeerplaats bij ’t Wooldrik en volgen ze 
daar de aangegeven éénrichting-route naar de ingang van het WBT-complex. Ook op het 
terrein volgen ze de routeaanwijzingen en volgende aanwijzingen van de 
coronatoezichthouders. 

13. Indien spelers worden gebracht per auto dan worden ze afgezet op de parkeerplaats bij de 
Kiss & Ride zone. Let op: in de auto alleen met personen uit het eigen gezin! Volg op de 
parkeerplaats de aangegeven éénrichting-route en de aanwijzingen van de 
coronatoezichthouders en verlaat de parkeerplaats meteen weer.  

14. Het WBT-terrein is slechts open voor kinderen die training hebben, trainers en vrijwilligers 
die er op dat moment ook iets te zoeken hebben. Overige personen blijven buiten de 
hekken. 

15. Op het terrein houdt iedereen 1.5 afstand van iedereen die ouder is dan 12 jaar. In gevallen 
van twijfel: afstand houden! Houd je sowieso aan de corona preventie maatregelen: geen 
handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, etcetera. 

16. De kleedkamers en douches zijn gesloten. Kom niet eerder dan het begintijdstip van je 
training en ga meteen naar je eigen trainer cq. ‘startplek’.  Traint er op dat moment nog een 
team wacht dan buiten het veld op 1.5 meter afstand van elkaar. 

17. Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen sportkleding, handdoek, bidon met een 
naam erop, et cetera. Neem ook eventueel warme kleding mee voor na de training. 

18. Blijf op je eigen veld en raak het net en de netpalen niet aan. 
19. Verlaat direct na het sporten het WBT-complex volgens de aangegeven route en ga niet in 

groepen naar huis. 
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20. Het ophalen van de spelers verloopt volgens het verkeersplan. Auto’s stellen zich op 
aanwijzing van de toezichthouders zo veel mogelijk met de neus in de richting van de uitgang 
(richting Bornerbroeksestraat) op. Spelers worden op aanwijzing van de toezichthouders 
richting de auto’s gestuurd. Auto’s verlaten eveneens op aanwijzing van de toezichthouders 
rustig de parkeerplaats. 

21. Volg voor, tijdens en na de training altijd de aanwijzingen van de coronatoezichthouders en 
je trainer op. Het niet opvolgen van die aanwijzingen kan sancties tot gevolg hebben. 

22. Voor vragen kunt u contact opnemen met de corona coördinator Anika de Beer (06-
10432323, anikadebeer@home.nl) of voorzitter TC  Joyce Hulsman (06-15695853, 
tc@apollo8.nl)  

  

mailto:anikadebeer@home.nl
mailto:tc@apollo8.nl


 CORONA PROTOCOL APOLLO 8 BORNE 

 

 

3. Richtlijnen voor trainers en vrijwilliger 
 

 
1 Iedereen houdt zich aan de actueel geldende richtlijnen van het RIVM. 
2 Bij alles wat we doen: gebruik je gezond verstand! 
3 Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden). 
4 Blijf thuis als iemand anders van je gezin / huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten meer heeft ben je weer 
welkom bij Apollo 8! 

5 Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op corona (COVID-19). Omdat 
je 14 dagen na het laatste contact met een persoon nog ziek kunt worden moet je 14 dagen 
thuis blijven. 

6 Lees thuis deze richtlijnen en het verkeersprotocol goed door. 
7 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
8 Raak je gezicht zo min mogelijk aan. Eventueel zweet in eigen handdoek afvegen.  
9 Kan een training van jouw team een keer niet doorgaan: meldt dat dan bijtijds bij de 

buurtsportcoach Apollo 8  en corona-coördinator(Anika de Beer) dat is nu nog belangrijker 
dan anders! 

10 Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet! 
11 Was voorafgaand aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water en 

zeep. 
12 Kom zoveel mogelijk met de fiets. Als je met de auto komt neem dan uitsluiten je eigen 

kinderen mee.  Volg bij aankomst bij het complex en op het terrein de aangegeven 
éénrichting-route en de aanwijzingen van de toezichthouders. Parkeer je auto op het 
daarvoor bestemde deel voor trainers helemaal achter bij Kids City 

13 Het WBT-terrein is slechts open voor kinderen die training hebben, trainers en vrijwilligers 
die er op dat moment ook iets te zoeken hebben. Overige personen blijven buiten de 
hekken. 

14 Spelers trainen allen mee met hun ‘eigen’ team; niet bij andere teams en zeker niet op 
andere dagen! 

15 Houdt op het terrein 1.5 meter afstand van iedereen, ook van kinderen t/m 12 jaar! Vanuit 
Apollo 8 krijg je een  hesje zodat voor iedereen zichtbaar is dat je trainer bent. Deze krijg je 
bij binnenkomst op het terrein aangereikt.  Houdt je sowieso aan de corona preventie 
maatregelen: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, et cetera. 

16 Voor de inhoud van de trainingen biedt Nevobo en Apollo 8 een aangepast programma. Dat 
houdt rekening met het feit dat spelers na 6 weken niet sporten de trainingen weer 
hervatten en voor de spelers van 13 jaar en ouder met de 1.5 meter afstand regel. De 
buurtsportcoach van Apollo 8 (en tevens corona coördinator) zal er voor zorgen dat alle 
trainers dit oefenmateriaal aangereikt krijgen. Daarnaast zal er in de week van 4 mei een 
online train-de-trainer door haar verzorgd worden. Maak hier gebruik van en bereid dit goed 
voor. Indien nodig zal vanuit de TC  aanvullend oefenmateriaal aangedragen worden. 

17 Kom bijtijds naar het WBT-terrein en zorg dat je trainingsmateriaal (voorafgaand aan de 
training klaar staat bij het juiste veld. Een paar aandachtspunten hierbij: 
• WBT beheerder is aanwezig als toezichthouder 
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• Maximaal zes spelers per veld (geldt niet voor jeugd t/m 12 jaar) 
• Slechts één trainer per veld 
• Op ieder veld wordt gespeeld met ‘eigen’ ballen. Bij voorkeur voor twee spelers een 

eigen bal 
• Ballen worden voor en na gebruik schoon gemaakt door de Corona Controleurs met 

desinfectie  spray 
• Gebruik zo weinig mogelijk materiaal tijdens de training. Bij voorkeur alleen wat 

pionnetjes, loopladders, et cetera maar niet meer! Extra ballen zijn te halen bij de 
toezichthouder die zich bevindt bij de hoofdingang op het WBT-terrein 

• Laat spelers op hun eigen veld blijven en laat ze het net en de netpalen niet 
aanraken. 

• Maak geen gebruik van hesjes voor spelers 
18 Kleedkamers,  douches en kantine zijn gesloten. 
19 Indien er nog een team traint op het veld waarop jullie gaan trainen laat je spelers dan 

buiten het veld op 1.5 meter van elkaar wachten. 
20 Attendeer je spelers aan het begin van elke training dat ze 1.5 meter afstand dienen te 

houden tot jou en (voor spelers ouder dan 12 jaar ) tot elkaar. Zie hier tijdens de training op 
toe en spreek de spelers er op aan als ze het niet doen.  

21 Check aan het begin van de training of er in gezinnen van spelers gezondheidsklachten 
spelen. Is dat het geval stuur ze dan naar huis. 

22 Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen sportkleding, handdoek, bidon met een 
naam erop, etc. Neem ook eventueel warme kleding mee voor na de training. 

23 Ruim na afloop zelf de materialen op en plaats die op de gebruikelijke plek. 
24 Verlaat direct na het sporten het WBT-complex volgens de aangegeven route en ga ook weer 

alleen met je eigen kind(eren) naar huis. 
25 Volg voor, tijdens en na de training altijd de aanwijzingen van de corona toezichthouders. Het 

niet opvolgen van die aanwijzingen kan sancties tot gevolg hebben. 
26 Voor vragen kunt u contact opnemen met de corona coördinator Anika de Beer (06-

10432323, anikadebeer@home.nl) of voorzitter TC  Joyce Hulsman (06-15695853, 
tc@apollo8.nl)  

  

mailto:anikadebeer@home.nl
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4. Routing rondom en op Webton Beach Twente – complex 
(Borne) 

 
Op de volgende pagina is de routing aangegeven zodat spelers, trainers en vrijwilligers elkaar zo min 
mogelijk tegen komen als ze naar en van WBT-terrein komen: 
• Spelers, trainers en overige vrijwilligers komen zoveel mogelijk op de fiets naar het WBT-

terrein. Zij gaan de parkeerplaats op via Bornerbroeksestraat. Daar stallen zij de fietsen op de 
daarvoor aangewezen plek voor spelers Apollo 8, en wel zo ver mogelijk uit elkaar. 

• Spelers die gebracht worden met de auto worden via de aangegeven route afgezet bij de Kiss 
& Ride zone en gaan via de aangegeven route richting WBT-terrein. Ouders verlaten direct 
het parkeerterrein weer.  

• Trainers en vrijwilligers komen ook zo veel mogelijk op de fiets. Indien ze met de auto komen 
parkeren ze die op het aangegeven deel, zo ver mogelijk achteraan, bij Kids City.  

• Vanaf de parkeerplaats gaat iedereen volgens de aangegeven route het WBT-terrein richting 
beachvelden en houdt daarbij zoveel mogelijk rechts. Vanaf daar gaat iedereen naar zijn 
eigen trainer cq. ‘startplek’.   

• Na de training verlaat iedereen wederom zoveel mogelijk rechtshoudend het WBT-terrein en 
gaat via de parkeerplaats naar hetzij de Kiss & Ride zone of de fietsenstalling.  

• Ouders die kinderen met de auto komen ophalen wachten  op het daarvoor aangegeven 
gedeelte. Zij parkeren de auto’s op aanwijzingen van de toezichthouders zoveel mogelijk met 
de neus richting de uitgang (richting Bornerbroeksestraat). De toezichthouders sturen de 
kinderen gecontroleerd richting de auto’s. Auto’s verlaten rustig de parkeerplaats.  

 
Deze routing zal daar waar mogelijk worden afgebakend. De gemeente Borne draagt zorg voor  
dranghekken en  éénrichtingverkeersborden. De doorgang richting de voetbalvelden van BVV Borne 
wordt afgesloten. Gemeente Borne, Webton Twente Beach en Apollo 8 draagt zorg voor pionnen en 
richtingspijlen. De eerste paar dagen wordt gewerkt met 4 toezichthouders. Op rustige momenten 
met minder.  Plaats waar de toezichthouders zich opstellen: 
 
1. Entree van de parkeerplaats 
2. Kiss & Ride zone 
3. Oversteek van parkeerplaats richting ingang WBT-terrein 
4. Ingang WBT-terrein 
 
Toezichthouders krijgen een hesje. Tussen de breng en haal-momenten door zijn de toezihcthouders 
op  het WBT-terrein om te kijken hoe e.e.a. loopt.  
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FOTO/ AFBEELDING WBT-TERREIN 

  



 CORONA PROTOCOL APOLLO 8 BORNE 

 

 

5. Rolverdeling coronatoezichthouders (in hoofdlijnen) 
 
 
1. Entree van de parkeerplaats 

 
• Hekken en pionnen klaar zetten! 

 
AUTO’s: 

• Auto’s opvangen en de goede richting op sturen. 
• Aangeven aan trainers: parkeren -> achterste deel van de parkeerplaats bij Kids City. 
• Aangeven aan ouders bij wegbrengen: spelers afzetten -> Kiss & Ride en parkeerplaats 

meteen verlaten 
• Aangeven aan ouders bij ophalen: auto parkeren met neus richting uitgang 

(Bornerbroeksestraat; op aangewezen plek). Wij sturen kind naar de auto. Daarna rustig 
parkeerplaats verlaten. 

• Tussen wisselingen door: mede toezicht houden op terrein. Ieder een ‘eigen veld’. 
 

FIETSERS 
• Fietsers opvangen en aangeven dat ze de fietsen ver uit elkaar op het fietsenstalling 

terrein neer moeten zetten en doorverwijzen naar oversteek parkeerplaats/WBT-terrein. 
• Fietsers via de uitgang laten vertrekken (na afloop van de training). 

 
2. Kiss & Ride zone 

• Evt. borden en/of hekken klaarzetten. 
• Kinderen die met de auto komen doorsturen naar oversteek parkeerplaats/WBT-terrein. 
• Doorstroming bevorderen van auto’s die kinderen af komen zetten. 
• Bij ophalen: kinderen tegenhouden en checken of ze hun auto / ouders zien. Dan mogen 

ze oversteken. Daarbij auto’s tegenhouden zodat veilige situatie ontstaat. 
• Tussen wisselingen door: mede toezicht houden op het terrein. Ieder een ‘eigen veld’. 

 
3. Oversteek van parkeerplaats richting ingang WBT-terrein  

• Spelers doorverwijzen naar ingang WBT-terrein. 
• Indien nodig: mensen die niks bij het WBT-terrein te zoeken hebben weren van het 

terrein. 
• Na afloop trainingen op letten dat spelers in de daarvoor aangewezen (juiste) 

looproute/weg naar de parkeersplaats cq. fietsenstalling gaan 
• Tussen wisselingen door: mede toezicht houden op het terrein. Ieder een ‘eigen veld’. 

  



 CORONA PROTOCOL APOLLO 8 BORNE 

 

 

4. Ingang WBT-terrein 
• Trainers opvangen en voorzien van een hesje. Deze leveren ze na afloop van hun 

activiteit weer in. 
• Overige vrijwilligers opvangen en voorzien van een hesje. Deze leveren ze na afloop van 

hun activiteit weer in. 
• Spelers en trainers doorverwijzen via juiste route naar aangewezen ‘start’plek (cq. 

verzamelplek van het team).  
• Spelers z.s.m. door laten lopen naar eigen veld. Desgewenst aangeven welk veld dat is. 
• Indien nodig: mensen die niks bij het WBT-terrein te zoeken hebben weren van het 

terrein. Als mensen weigeren: coördinator inschakelen. Leden van bestuur, Webton 
Beach Twente, TC en gemeente zijn welkom en krijgen hesje zodat ze herkenbaar zijn en 
eventueel ook toezicht kunnen houden  

• Trainers voorzien van extra ballen indien nodig. 
• Gedurende de trainingen toezicht houden op twee velden. 
• Na afloop van de trainingen spelers richting uitgang sturen. Toezien dat oudere jeugd 1.5 

meter afstand houdt. 
 
Waarschijnlijk zal deze positie een beetje de vraagbaak worden. Dus gedurende de trainingen hier 
blijven hangen. Daar waar nodig schakelen met corona coördinator. 
 
 
Nodig:  

− trainingsschema. 
− Richtlijnen voor spelers & ouders 
− Richtlijnen voor trainers & vrijwilligers 
− Poster /flyers (geplastificeerd) van: 

o Voorzorgsmaatregelen veiligheid en hygiëne voor trainers/ vrijwilligers  
o Voorzorgsmaatregelen veiligheid en hygiëne voor spelers t/m 12 jaar  
o Voorzorgsmaatregelen veiligheid en hygiëne voor spelers 13 t/m 18 jaar 
o Voorzorgsmaatregelen veiligheid en hygiëne voor volleyballers 
o Poster - Desinfecteer 
o Poster - Afsluiting horeca 
o Poster - Afsluiting kleedkamer 
o Poster - pijl links 
o Poster - pijl rechts 
o Poster - toeschouwers niet toegestaan, tot straks 
o Poster - toeschouwers verboden 
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Bijlage 1: Planning Corona-toezichthouders 
 
 

Maandag(en) 
TIJDSTIPPEN NAAM 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 
15.30 – 16.30 Gäby Cindy Joyce  
16.30 – 17.30 Gäby Cindy Joyce  
17.30 – 18.30 Gäby Cindy Joyce  
18.30 – 19.30 Janneke Koen K.   
19.30 – 20.30 Janneke Koen K.   
20.30 – 21.30 Janneke Koen K.   

 
 

Dinsdag(en) 
TIJDSTIPPEN NAAM 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 
16.00 – 17.00 Sabine  Koen  
17.00 – 18.00 Sabine  Koen  
18.00 – 19.00 Sabine/ 

Amber 
?/ 

Lesley 
Koen/ 
Anika 

 

19.00 – 20.00 Amber Lesley Anika  
20.00 – 21.00 Amber Lesly Anika  

 

Woensdag(en) 
TIJDSTIPPEN NAAM 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 
18.30 – 19.30 Linda Cindy nvt nvt 

 

Donderdag(en) 
TIJDSTIPPEN NAAM 1 NAAM 2 NAAM 3 NAAM 4 
18.00 – 20.00 Miranda Cindy nvt nvt 
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Bijlage 2: Trainingsschema  
 
 
Trainingen vervallen bij: 
 - Overmatig regenval 
 - Temperatuur onder de 15 graden 
 - Onweer 
 
Berichtgeving over het vervallen van trainingen zullen uiterlijk op dezelfde dag om 14 uur via de 
Facebook-pagina én Instagramaccount van Volleybalvereniging Apollo 8 online gezet worden. 
Anika de Beer zal ervoor zorgen dat dit tijdig wordt doorgegeven aan de PR/Communicatie 
commissie. 
 
NOG INVOEGEN TRAININGSSCHEMA  
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Bijlage 3: Webton Beach Twente corona protocol – volleybal 
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Bijlage 4: Nevobo – richtlijnen outdoor volleybal 
 
http://www.nevobo.nl/cms/download/6570/Branchespecifieke%20aanvulling%20outdoor%20volleybal.pdf 
 

  

http://www.nevobo.nl/cms/download/6570/Branchespecifieke%20aanvulling%20outdoor%20volleybal.pdf
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Bijlage 5: POSTERS (kleine afbeeldingen) 
 
 
Voorzorgsmaatregelen veiligheid en hygiëne voor trainers/ vrijwilligers  
(informatie vooraf) 
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Voorzorgsmaatregelen veiligheid en hygiëne voor spelers t/m 12 jaar  
(informatie vooraf) 
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Voorzorgsmaatregelen veiligheid en hygiëne voor spelers 13 t/m 18 jaar  
(informatie vooraf) 
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Voorzorgsmaatregelen veiligheid en hygiëne voor volleyballers  
(op locatie) 
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