
Protocol

voor wedstrijden



Er worden geen wisselbordjes gebruikt         
De thuisploeg zorgt ervoor dat het scorebord wordt bediend, liefst één en
dezelfde persoon. Deze persoon hoeft niet als officiële op het wedstrijdblad te
staan.         
Wedstrijdballen worden bij de aanvang van elke set ontsmet.         
Handgel en ontsmettingsspray is ter beschikking op de markeerderstafel, om
te laten gebruiken door staff en om de banken te onstmetten tussen twee sets.          
Personen die aan de wedstrijdtafel zitten, dragen altijd een mondmasker.         
Er worden bij voorkeur geen boterhammen voorzien voor de spelende ploegen
en scheidsrechters.         
Water:         

Spelers en staff brengen een eigen drinkbus mee.
Thuisploeg voorziet water, dat mag een dispenserpunt zijn, zodat de
drinkbussen kunnen worden bijgevuld.
Er wordt NOOIT aan één en dezelfde fles gedronken door verschillende
personen.
Drank in de kleedkamers, is zeker in de huidige omstandigheden
uitgesloten.

Overzicht COVID maatregelen bij de verschillende clubs. Op de website van
Volley Oost-Vlaanderen kunnen per sporthal de geldende maatregelen
bekeken worden. http://www.volleybalkovv.be/Clubs/Clubsencovid

Belangrijk hierbij is bvb het aantal toeschouwers dat wordt toegelaten, of
de cafetaria open is of niet.

Algemeen

http://www.volleybalkovv.be/Clubs/Clubsencovid


Bij het betreden van de sporthal moet men zich houden aan de maatregelen die plaatselijk geldig
zijn.
Het is handig om bij uitwedstrijden vooraf de maatregelen in die sporthal te raadplegen. Dit kan op de
website van Volley Oost-Vlaanderen: http://www.volleybalkovv.be/Clubs/Clubsencovid. Daar kan je
per club de sporthal raadplegen en de verschillende maatregelen bekijken.

Sporthal

Toeschouwers zijn toegelaten op de vooraf bepaalde plaatsen. Ze zijn verplicht om zich te
registreren. Dit gebeurt boven aan de ingang. Op een blad zal naam en telefoonnummer of mailadres
ingevuld worden. 1 persoon per bubbel is voldoende. (In Stekene enkel in de blauwe zaal!)
Deze gegevens worden 14 dagen bewaard en zullen voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
De plaatsen waar mag gezeten worden, zijn aangeduid. Mondmaskers zijn ook verplicht in de
tribune.
Momenteel zijn we ook bezig met hoe we voor en na de wedstrijd Coronaproof een drankje kunnen
aanbieden, daarover communiceren we later nog in detail.

Registratie en mondmaskerplicht

Er zal een lokaal zijn waar het wedstrijdblad of de tablet kan worden ingevuld. Opgelet: de tablet mag
slechts door één persoon bediend worden. Deze persoon vult de gegevens van de beide ploegen in
met goedkeuring van de coaches of ploegverantwoordelijken.
Tablet en wedstrijdblad moeten 40 min (senioren) of 30 min (jeugd) voor de aanvang van de
wedstrijd ingevuld zijn.
Alle personen binnen deze ruimte dragen een mondmasker

Administratie voor de wedstrijd

De betaling van de scheidsrechter gebeurt in het controle lokaal. Betaling mag cash, in een niet-
gesloten omslag.
Kan ook elektronisch bvb via Payconiq.

Scheidsrechter

http://www.volleybalkovv.be/Clubs/Clubsencovid


De toss gebeurt in het midden van het terrein. De toss wordt doorgegeven aan de markeerder. Deze
vult alles in en tekent voor alle partijen, na goedkeuring.
Slechts één persoon werkt met de tablet, of vult het wedstrijdblad in.

Toss

Beide ploegen gaan voltallig aan de achterlijn staan, komen naar de driemeterlijn en applaudisseren
voor elkaar en naar het publiek.

Voorstelling ploegen

Coaches en alle personen die op de bank zitten, dragen een mondmasker.          
Markeerder draagt een mondmasker          
Personen die geen officiële functie uitoefeningen, zijn niet aanwezig rond het terrein         
Wisselen van speelhelft tussen de sets:

Alle spelers, wisselspelers en staff gaan naar de achterlijn en wachten op het fluitsignaal van de
scheidsrechter om van kant te wisselen.        
Ploeg A, links van de markeerderstafel, passeert tussen paal en wedstrijdtafel. Als er te weinig
plaats is, passeert men de paal op het wedstrijdterrein, maar zo dicht mogelijk tegen de paal.       
Ploeg B, rechts van de markeerderstafel, passeert achter de scheidsrechtersstoel. Als er te
weinig plaats is, passeert men de paal op het wedstrijdterrein, maar zo dicht mogelijk tegen de
paal.         

Einde van de wedstrijd:·        
Spelers lijnen op aan de 3m lijn (kapiteins aan de kant van de scheidsrechtersstoel), geven
applaus voor elkaar en voor de scheidsrechters. De scheidsrechters nemen plaats elk aan een
zijde van de scheidsrechtersstoel.

Tijdens de wedstrijd

Wedstrijdblad of Tablet wordt afgesloten in de zaal, of het daartoe voorziene lokaal, indien dit ruim
genoeg is.
De markeerder tekent in aanwezigheid van de beide kapiteins en scheidsrechters nadat deze hun
akkoord hebben gegeven.
Mondmaskers zijn dan verplicht.

Na de wedstrijd



Gedragscode

voor trainers



Probeer je gezicht niet aan te raken.
Geef geen training en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen
wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of
ongewone vermoeidheid. Ga pas terug op het veld als het mag van je arts.
Blijf thuis als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus.
Neem de draad pas terug op als het mag van de arts.
Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij?
Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts,
mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.

Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden. Draag een
mondmasker indien dit tijdens een sportactiviteit niet altijd mogelijk is.

Ga alleen naar de sporthal voor een geplande activiteit.
De sportzaal in Stekene heeft zijn kleedkamers nog niet geopend, omkleden doe je dus thuis, net als
douchen na de training. Training in Sint-Gillis-Waas? Dan kan je met jouw team wel gebruik maken
van de kleedkamer. Als het kan, raden we toch aan om u thuis om te kleden. We kunnen immers pas
in de sporthal 5' voor de start van de training met het ganse team samen.
Check of je al je spullen zoals drinkbus en mondmasker bij je hebt, zodat je zo weinig mogelijk hoeft
te lenen.
Was je handen 20 seconden met water en zeep.
Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie.
Neem je de auto, rijd dan alleen of enkel met huisgenoten die zelf gaan sporten of niet op de
sportlocatie blijven wachten.
Bereid je training grondig voor met het oog op het vrijwaren van de social distance van 1,5m.
Start de training 5' later

Zet je mond-neusmasker op.

Pas volgende zaken zelf toe maar let er ook op dat deze worden toegepast door de sporters, bespreek
eventueel met het bestuur hoe bepaalde zaken praktisch kunnen aangeboden of georganiseerd worden.

Algemene regels

Voorbereiding thuis

In de sporthallen



Verzamel 5' voor de start van de training buiten de sporthal met de ploeg en ga samen naar binnen
volgens de vooropgestelde looplijnen met het mond-neusmasker op.
Desinfecteer je handen aan de inkomhal van de sporthal
Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi.
Probeer je gezicht niet aan te raken.
Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
Volg de gebruikelijke en/of opgelegde voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van
materialen;
Beperk je tijd op de club. Blijf niet langer dan noodzakelijk is.
Bereid je training goed voor en maak ze corona-proof. De gemeentes vragen om te sporten met
social distance, dus met 1,5m tussen de sporters.
Probeer zelf afstand te bewaren
Zorg dat er zo weinig mogelijk materialen gedeeld moeten worden. Enkel de trainer krijgt toegang tot
het materiaalhok, spelers niet. Klein materiaal is te verkrijgen bij de zaalwachter.
Draag je mond-neusmasker ook tijdens de training!
Wijs sporters op het belang van handen wassen en laat hen geen handen schudden.
Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet
gebeurt.
Weet op voorhand wie er aanwezig is bij de training/activiteit.
De sporters moeten na afloop direct vertrekken uit de sportinfrastructuur.
Vermijd toeschouwers bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.
Neem op elk ogenblik van je aanwezigheid op de sportlocatie een voorbeeldrol op.
Neem een signaalfunctie op voor ouders, collega-trainers, sporters, … om zaken te melden die niet in
lijn zijn met de corona-maatregelen of niet gepast zijn. Zijn er problemen? Neem dan contact op met
onze coronaverantwoordelijken.
Is er nog een trainingsgroep na jou? Eindig de training dan ook 5' vroeger. Dit geeft de tijd om het
materiaal te desinfecteren en om het mengen van bubbels te vermijden.
Desinfecteer het gebruikte materiaal zelf na de training.



Na de training
Verlaat de zaal volgens de vooropgestelde looplijnen met je mond-neusmasker op.
Was of desinfecteer je handen.
De kleedkamers in de sporthal in Stekene zijn niet open, dus douchen na de training doe je thuis.
Train je in Sint-Gillis-Waas? Dan kan je na training wel douchen met jouw team. Beperk evenwel de
contacten tot het minimum.
Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet nodeloos hangen in de sportinfrastructuur om uit te rusten of te
socializen.
Als je na het sporten iets gaat drinken in de kantine, houd dan rekening met de afstandsregels,
behalve bij uw huisgenoten of uw uitgebreide sociale bubbel van maximum 5 personen. Kinderen tot
en met 12 jaar hoeven onderling ook geen afstand te houden.

Registratieplicht!
Vul ten allen tijde de aanwezigheden in op de site van Vamos. Registreer u al trainer
en bevestig de deelnemers aan de training. Dit geeft de mogelijkheid aan de contact
tracers om indien nodig meteen de juiste mensen te contacteren.
Handleiding hoe je dit doet is terug te vinden in een filmpje op de site!



Gedragscode

voor spelers



Algemene regels

Probeer je gezicht niet aan te raken.
Blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een
grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone
vermoeidheid. Ga pas terug op het veld als het mag van je arts.
Blijf thuis als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus.
Neem de draad pas terug op als het mag van de arts.
Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij?
Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts,
mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.

Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden. Draag een
mondmasker tot je de sportzaal (niet het gebouw, maar de effectieve sportvloer)
betreedt. 

Voorbereiding thuis
Ga alleen naar de sporthal voor een geplande activiteit. Laat dit ook tijdig aan de trainer weten.
De sportzaal in Stekene heeft zijn kleedkamers nog niet geopend, omkleden doe je dus thuis, net als
douchen na de training. Training in Sint-Gillis-Waas? Dan kan je met jouw team wel gebruik maken
van de kleedkamer. Als het kan, raden we toch aan om u thuis om te kleden. We kunnen immers pas
in de sporthal 5' voor de start van de training met het ganse team samen.
Check of je al je spullen zoals bijvoorbeeld drinkbus en mondmasker bij je hebt, zodat je zo weinig
mogelijk hoeft te lenen.
Was je handen 20 seconden met water en zeep.
Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie.
Neem je de auto, rijd dan alleen of enkel met huisgenoten die zelf gaan sporten of niet op de
sportlocatie blijven wachten.
De training start 5' later dan gewoonlijk.



Zet je mond-neusmasker op.
Verzamel 5' voor de start van de training buiten de sporthal met de ploeg en ga samen naar binnen
volgens de vooropgestelde looplijnen met het mond-neusmasker op.
Desinfecteer je handen aan de inkomhal van de sporthal
Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi.
Probeer je gezicht niet aan te raken.
Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
Volg de gebruikelijke en/of opgelegde voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van
materialen;
Beperk je tijd op de club. Blijf niet langer dan noodzakelijk is.
Probeer zelf afstand te bewaren
Je mag je mond-neusmasker afnemen op het moment dat je de sportvloer betreedt.
Zorg dat er zo weinig mogelijk materialen gedeeld moeten worden. Enkel de trainer krijgt toegang tot
het materiaalhok, spelers niet.
Schud ook tijdens de training geen handen met of geef geen klapjes aan je ploeggenoten
Spreek elkaar aan wanneer maatregels niet gevolgd worden.
Vertrek na afloop direct uit de sportinfrastructuur.
Neem op elk ogenblik van je aanwezigheid op de sportlocatie een voorbeeldrol op.
Neem een signaalfunctie op voor ouders, collega-sporters, trainers, … om zaken te melden die niet in
lijn zijn met de corona-maatregelen of niet gepast zijn. Zijn er problemen? Neem dan contact op met
onze coronaverantwoordelijken.
Is er nog een trainingsgroep na jou? Dan eindigt de training ook 5' vroeger. Dit geeft de tijd om het
materiaal te desinfecteren en om het mengen van bubbels te vermijden.
Desinfecteer jouw eigen gebruikte materiaal zelf na de training.

Pas volgende zaken zelf toe maar let er ook op dat deze worden toegepast door uw ploeggenoten.

In de sporthallen



Na de training
Verlaat de zaal volgens de vooropgestelde looplijnen met je mond-neusmasker op.
Was of desinfecteer je handen.
De kleedkamers in de sporthal in Stekene zijn niet open, dus douchen na de training doe je thuis.
Train je in Sint-Gillis-Waas? Dan kan je na training wel douchen met jouw team. Beperk evenwel de
contacten tot het minimum.
Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet nodeloos hangen in de sportinfrastructuur om uit te rusten of te
socializen.
Als je na het sporten iets gaat drinken in de kantine, houd dan rekening met de afstandsregels,
behalve bij uw huisgenoten of uw uitgebreide sociale bubbel van maximum 5 personen. Kinderen tot
en met 12 jaar hoeven onderling ook geen afstand te houden.



Gedragscode

voor ouders



Breng je kinderen alleen naar een sportclub voor een geplande activiteit. Voorzie voor jezelf en je
kinderen ouder dan 12 jaar een mondmasker.
Laat tijdig weten dat ze aanwezig zullen zijn, de training zelf zal 5' later aanvatten.
De sportzaal in Stekene heeft zijn kleedkamers nog niet geopend, omkleden doe je dus thuis, net als
douchen na de training. Training in Sint-Gillis-Waas? Dan kan jouw zoon of dochter met zijn/haar
team wel gebruik maken van de kleedkamer. Als het kan, raden we thuis omkleden toch aan. We
kunnen immers pas in de sporthal 5' voor de start van de training met het ganse team samen.
Zorg dat ze al hun spullen zoals drinkbus en mondmasker (indien +12-jarigen) bij zich hebben, zodat
ze niets hoeven te lenen van anderen.
Laat je kinderen thuis nog naar het toilet gaan en laat ze hun handen 20 seconden met water en
zeep wassen.
Wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportclub kunnen reizen, zorg dan dat je als ouder alleen reist
en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt. Zet je zoon/dochter af op de parking en laat het zelfstandig
naar de verzamelplaats aan de ingang van het complex gaan mijn het mond-neusmasker aan (indien
+12 jaar).

In de sporthal zet iedere +12-jarige zijn/haar mond-neusmasker op.
Verzamel 5' voor de start van de training buiten de sporthal met de ploeg en ga samen naar binnen
volgens de vooropgestelde looplijnen met het mond-neusmasker op.
Desinfecteer je handen aan de inkomhal van de sporthal
Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi.
Probeer je gezicht niet aan te raken.

Informeer je zoon/dochter over volgende maatregelen die getroffen worden.

Algemene regels
Probeer je gezicht niet aan te raken.
Blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een
grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone
vermoeidheid. Ga pas terug op het veld als het mag van je arts.
Blijf thuis als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus.
Neem de draad pas terug op als het mag van de arts.
Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij?
Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts,
mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.

Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden. 

Voorbereiding thuis

In de sporthallen



Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
Volg de gebruikelijke en/of opgelegde voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van
materialen;
Beperk je tijd op de club. Blijf niet langer dan noodzakelijk is.
Probeer zelf afstand te bewaren
Je mag je mond-neusmasker afnemen op het moment dat je de sportvloer betreedt.
Zorg dat er zo weinig mogelijk materialen gedeeld moeten worden. Enkel de trainer krijgt toegang tot
het materiaalhok, spelers niet.
Schud ook tijdens de training geen handen met of geef geen klapjes aan je ploeggenoten
Spreek elkaar aan wanneer maatregels niet gevolgd worden.
Vertrek na afloop direct uit de sportinfrastructuur.
Neem op elk ogenblik van je aanwezigheid op de sportlocatie een voorbeeldrol op.
Is er nog een trainingsgroep na jou? Dan eindigt de training ook 5' vroeger. Dit geeft de tijd om het
materiaal te desinfecteren en om het mengen van bubbels te vermijden.
Desinfecteer jouw eigen gebruikte materiaal zelf na de training.

Na de training
Haal direct na de training jouw kind(eren) op. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is
Je zoon/dochter verlaat de zaal volgens de vooropgestelde looplijnen met zijn/haar mond-
neusmasker op (indien +12 jaar).
Was of desinfecteer je handen.
De kleedkamers in de sporthal in Stekene zijn niet open, dus douchen na de training doe je thuis.
Train je in Sint-Gillis-Waas? Dan kan je na training wel douchen met jouw team. Beperk evenwel de
contacten tot het minimum.
Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet nodeloos hangen in de sportinfrastructuur om uit te rusten of te
socializen.
Als je na het sporten iets gaat drinken in de kantine, houd dan rekening met de afstandsregels,
behalve bij uw huisgenoten of uw uitgebreide sociale bubbel van maximum 5 personen. Kinderen tot
en met 12 jaar hoeven onderling ook geen afstand te houden.




