
Volleybalvereniging Smash’66 
 

Protocol bij gebruik Sporthal Blokweer 
 
 
Onderstaande regels zijn voor de trainingen op maandag en woensdag vanaf respectievelijk 24 en 26 
augustus 2020. 
Huurperiode is op maandag van 18.00- 22.00 uur en op woensdag van 16.00 – 22.00 uur. 
Op maandag trainen van 18.00-20.30 3 jeugdteams en van 19.30-22.00 3 seniorenteams. 
Op woensdag trainen van 18.00-20.30 8 jeugdteams en van 19.30-22.00 4 seniorenteams 
 
Elke avond zal er een corona verantwoordelijke zijn.  
Elk team (aanvoerder of trainer) registreert  wie op de training aanwezig is. 

Verder geldt: 
- Ouders van kinderen tot 18 jaar dienen buiten te blijven wachten en zetten hun kinderen bij de 

voordeur af en kunnen niet mee naar binnen. 
- Je komt binnen bij de hoofdingang (bij de schuifdeur). Bij binnenkomst dien je je handen te 

desinfecteren. Materiaal is daarvoor aanwezig.  
- Je gaat vervolgens naar de kleedkamer. Hier kun je je omkleden en vervolgens naar de sporthal 

gaan. Probeer zoveel mogelijk al in sportkleding naar de hal te komen. De teams worden verdeeld 

over de 4 kleedkamers. (zie volgende blad)  

- LET OP: Kinderen tot 18 jaar hoeven in de kleedruimtes geen 1,5 meter van elkaar meer te houden, 

VOLWASSENEN WEL.  

- De toiletten in de kleedruimtes kunnen niet gebruikt worden. Wel kunnen de toiletten in de 

scheidsrechterruimtes gebruikt worden.  

- Na de training kun je weer gebruik maken van de kleedruimtes en douches (volwassenen 1,5 meter 

afstand van elkaar houden).  

- Na afloop ga je via de ingang ook weer naar buiten. Hier geldt voor iedereen de 1,5 meter afstand. 

Let daarbij op dat de gang bij de kleedkamers je elkaar niet kan passeren op 1,5 meter afstand. Even 

wachten als er iemand in de gang loopt. 

- De sporthal is alleen toegankelijk voor de sporters en begeleiders, vooralsnog niet voor 

toeschouwers. 

Alle gebruikte materialen (ballen, palen, antennes) worden na afloop van elke training gedesinfecteerd.  
Dit geldt ook voor de kleedkamers zoals de banken, kledinghaken en deurknoppen. 
Als de douches gebruikt worden ook de drukknop desinfecteren. Materiaal hiervoor is beschikbaar. 
De gewone schoonmaak wordt door sporthalpersoneel uitgevoerd. 
Corona verantwoordelijke en beheerder controleren samen of alles schoon en gedesinfecteerd is achter 
gelaten. Niet afmelden betekent een volgende keer niet trainen of spelen. 
 
Naast bovenstaande regels gelden de algemene regels: 

- 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 vanaf 18 jaar 1,5 m afstand (uitzondering tijdens het sporten) 
- Houd voor en na het sporten en tijdens rustmomenten 1,5  m afstand 
- Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is. 
- Was vaak je handen juist ook voor en na bezoek sporthal. 



Volleybalvereniging Smash’66 
 

Verdeling kleedkamers  
Maandag  kleedkamer 

18.00 uur MC 2 

19.00 uur MB 3 

19.00 uur JB 1 

19.00 uur MA 3 

19.30 uur recr. Dames 2 

19.30 uur recr. Heren 1 

20.30 uur D1 2 

   
Woensdag   
16.00 uur CMV jongens 1 

16.00 uur CMV meisjes           2 en 3 

17.00 uur JB 1 

17.30 uur MC                    2  

18.30 uur MB 2 

18.30 uur MA 3 

20.00 uur D1 2 

20.00 uur D2 3 

21.00 uur D3 2 

21.00 uur H1 1 
-   


