
Corona-protocol Apollo 8  
(versie 16 oktober 2020) 

wat in rood staat is gewijzigd t.o.v. de vorige versie 
 

Door de toename van het aantal corona besmettingen heeft de Rijksoverheid deze week 
nieuwe aangescherpte maatregelen aangekondigd. De maatregelen die getroffen worden in 
de sportbranche raken ons als vereniging natuurlijk direct. Deze week is dan ook gesproken 
over de gevolgen voor ons als vereniging en zijn er enkele besluiten genomen. Een aantal 
eerder genomen besluiten worden terug gedraaid. Dat was erg lastig. Wij willen natuurlijk het 
liefst dat we allemaal kunnen blijven volleyballen, maar gezondheid staat voorop. Het virus 

moeten we samen onder controle krijgen en daarom zijn opnieuw beperkingen noodzakelijk. De maatregelen 
gelden voor de komende vier weken. Net als de Rijksoverheid maken we over twee weken de balans op en 
informeren we je over het vervolg.  
 

BASISREGELS APOLLO 8 
1.  We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM 
2. We geven elkaar de ruimte 
3. We letten bij alles wat we doen op met het beeld naar buiten. Als vereniging hebben we een  
    voorbeeldfunctie.  
4. We zijn begripvol en flexibel naar elkaar en naar de vereniging 

 
De volgende landelijke regels zijn nog steeds van kracht:  

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

• 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 continu 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 van ons sportcomplex. 

• Schud geen handen. 

• Tijdens het sporten hoef je geen mondkapje op. In de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het 
advies wel (vanaf 13 jaar), dus ook binnen De Veste.   

 

Spelregels voor volleyballen in het kort 
• Bij de entree van de sporthal en in de bergingen, staat een dispenser met desinfectiemiddel, gebruik 

deze bij het betreden van het gebouw. Materialen die gebruikt of aangeraakt zijn (denk bijvoorbeeld 
aan ballen, palen, netten, krachthonk) dienen gedesinfecteerd te worden. Deze zijn te vinden in het 
krachthonk. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er in de andere sporthallen buiten De Veste ook 
desinfectiemiddelen aanwezig.  

• Gebruik alleen je eigen spullen en vul je bidon thuis.  

• Geforceerd stemgebruik langs het veld of tribune, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan.  

• sporters dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie 
in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je 
behandelend arts;   

• vanaf 13 jaar: draag een mondkapje in de auto wanneer personen buiten je huishouden in één 
vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan;  

• volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie; 

• blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere teams op de sportlocatie actief zijn; 

• Kom met buitenschoenen naar de sporthal en doe in de kleedkamer pas je sportschoenen aan. Dit 
voor het behoud van de sportvloer.  

• gebruik zoveel mogelijk jullie eigen ballen. Ieder team is zelf verantwoordelijk voor de 
schoonmaak/desinfectie van de gebruikte voorwerpen.   

• Uitgangspunt; vergaderingen van commissies vinden vanaf nu digitaal plaats waar het kan en alleen 
fysiek als het echt moet. 



• Na de trainingen dienen teams z.s.m. de sporthal te verlaten. 
 

Trainen senioren 
Seniorenteams trainen voorlopig niet. De enige uitzondering hierop is, is Dames 1. Dit in verband met het 
topniveau waarop zij volleyballen.  Zij blijven trainen met inachtneming van de nieuwe regels: op anderhalve 
meter afstand en in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.  
We begrijpen dat dit voor de teams een ingrijpende maatregel is, maar we hopen op jullie begrip. Door deze 
maatregel beperken we sociale contacten en de reisbewegingen. Een van de belangrijkste maatregelen die 
door de overheid zijn gesteld.   
 

Trainen jeugd (tot 18 jaar) 

• De jeugdteams mogen blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter in acht 
hoeven te nemen. Zij trainen volgens het huidige trainingsrooster, behalve JA1. 

• Jeugdspelers Dames 2, 3, 4 en Heren 1 (jonger dan 18 jaar) 
Jeugdspelers uit deze senioren teams kunnen ook blijven trainen. Voor de speelsters uit de 
damesteams worden drie trainingsmomenten georganiseerd. Informatie volgt vanuit de trainers. 
Ook de jeugdspelers uit Heren 1 kunnen blijven trainen, informatie volgt vanuit Henk Goor.  

• Ben je 18 jaar en dit seizoen ingedeeld bij een jeugdteam? Dan mag je gewoon blijven deelnemen 
aan jouw teamtraining. 

 

Aanvullend voor trainers/coaches, begeleiders en vrijwilligers 

• trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de sportlocatie in 
groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je 
behandelend arts;  

• wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives;  
• houd continu 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige)   

beoefening/begeleiding van de sport. Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters 
tot en met 12 jaar;   

• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan   
noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);  

• help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren, spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;  

• laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;   

• De trainer/coach wordt gevraagd om bij te houden wie aanwezig is i.v.m. mogelijk contactonderzoek. 
En stelt de aanwezigen de vragen conform de geldende gezondheidscheck. 
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck   

 
Aanvullend voor ouders/verzorgers 

• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen 
van de begeleiding opvolgen;  

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en  
bestuursleden;  

• Met ingang van dinsdag 29 september zijn geen toeschouwers/ouders meer toegestaan tijdens 
trainingen. Dat betekent dat ouders hun kinderen buiten dienen op te wachten en de Veste niet 
mogen betreden.  

 
Wedstrijden 
De competities voor de jeugd en senioren zijn allemaal stil gelegd. Er wordt nog gekeken naar het mogelijk 
hervatten van de eredivisie (categorie topsport). Voorlopig ligt dit ook stil.   

 

Toeschouwers/tribune 
Met ingang van dinsdag 29 september zijn geen toeschouwers/ouders meer toegestaan. Dat betekent dat 
ouders hun kinderen buiten dienen op te wachten en de Veste niet mogen betreden tijdens trainingen en de 
wedstrijden.  
 

Kleedkamers 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck


De douches en kleedruimtes zijn gesloten en helaas niet te gebruiken om je om te kleden. Je mag in de 
kleedkamer wel schoenen wisselen, zo voorkomen we drukte in de centrale hal.  

 
Sportcafé  
Met ingang van dinsdag 29 september 2020 is ons sportcafé gesloten.   
 
 
Tot slot doen wij nogmaals een dringend beroep op jullie om je aan de hygiëne en 
corona maatregelen te houden ter voorkoming van de verspreiding van het virus. 
Voor bovenstaande, andere vragen, tips en/of suggesties, kunnen jullie contact 
opnemen met Anika de Beer, corona-coördinator, telefoonnummer:  

06-10432323 of  anikadebeer@ziggo.nl. Dit document is gemaakt met de kennis 

van dit moment. Indien noodzakelijk of in geval van voortschrijdend inzicht, wordt 
dit protocol weer aangepast. 
 
Corona Stuurgroep,  
Martin Reesink, Anika de Beer, Jacqueline Holsink, Henk Lenting, Loes Grobbink, Roy van de Berg, Joyce 
Hulsman en de beheerders. 
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