
Volleybalvereniging VAT protocol buiten trainingen  

  

We mogen weer starten met buiten-groepstrainingen. Er zijn er een aantal voorwaarden aan 
verbonden die we met z’n allen dienen te respecteren om ervoor te zorgen dat we buiten 
mogen blijven sporten. Neem dit protocol goed door, mochten er vragen zijn, aarzel niet om 
ons te contacteren. Kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar mogen, onder 
begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Kinderen van 13 t/m 18 jaar en iedereen 
ouder dan 18 jaar mogen weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.  

  

1. Waar kunnen we sporten?  

Voorlopig is het sporten enkel toegestaan in de buitenlucht. We gaan de trainingen buiten 
verzorgen bij zwembad Laco, sportlaan 4 te Hoogerheide. Er zijn op dit op moment 2 velden 
beschikbaar. Dit zijn de achterste velden op het terrein van zwembad Laco. Zie in de bijlage 
de plattegrond.  

  

2. Met hoeveel mensen kunnen we sporten?  

Voor kinderen t/m 12 jaar is er geen maximale groepsgrootte vastgesteld. Voor kinderen 
van 13 t/m 18 jaar en voor iedereen ouder dan 18 jaar geldt dat er maximaal 6 sporters en 1 
trainer per veld aanwezig mag zijn.  

  

3. Wanneer kunnen we sporten?  

Het is noodzakelijk dat we bij kunnen houden wie er komt trainen. Er kan vanaf een week 
van te voren aangemeld worden tot 2 dagen voor de trainingsdag. Aanmelden is verplicht. 
Als je je niet hebt aangemeld, mag je niet komen trainen. Stuur een mail naar 
secretariaat@vv-vat.nl om je aan te melden. De dag voor de training zal je een 
bevestigingsmail krijgen.  

  

De trainingstijden zijn als volgt:  

CMV 1: Vrijdag van 18:15 uur tot 19:15 uur, veld 3 

CMV 2: Vrijdag van 18:15 uur tot 19:15 uur, veld 4 

CMV 3: Vrijdag van 18:15 uur tot 19:15 uur, veld 4  

Jeugd C: Vrijdag van 19:30 uur tot 20:45 uur, veld 3 en 4  

Jeugd A: Vrijdag van 19:45 uur tot 21:00 uur, veld 1 en 2 

Dames 1: Woensdag van 19:15 uur tot 20:30 uur, veld 1 en 2 

Dames 3: Woensdag van 19:30 uur tot 20:45 uur, veld 3 en 4 

Heren 1: Maandag van 19:30 uur tot 20:45 uur, veld 3 en 4 

  

De trainingen kunnen alleen doorgaan bij goed weer.  Uiterlijk een uur voor de training zal 

gecommuniceerd worden als een training niet door kan gaan.  

  

 

 

 

 



4. Hoe zal een buitentraining eruit zien?  

Om alles vlekkeloos te laten verlopen, zijn er een aantal regels die we met z’n allen zullen 
moeten respecteren.  

We willen iedereen vragen om je sportkleding thuis aan te doen, er is geen mogelijkheid om 
je om te kleden op de locatie. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest, neem een 
handdoek en een eigen bidon gevuld met water mee.  

4.1. Aanwezigheid training  

We willen iedereen vragen om uiterlijk 10 minuten voor de training aanvangt aanwezig te 
zijn (niet eerder). Kinderen kunnen afgezet worden op de stoep bij de ingang van zwembad 
Laco. Er zal iemand aanwezig zijn bij de ingang om de kinderen verder te begeleiding via een 
looproute. Het hek is afgesloten tot 10 minuten voor aanvang van de training. Als je te vroeg 
bent en buiten het hek aan het wachten bent, zorg dan ook dat je de regels in acht neemt.  

Toeschouwers zijn niet toegestaan.  

Bij binnenkomst van het terrein wordt je naam afgevinkt op een formulier. Je kunt niet 
trainen als je je niet hebt aangemeld. Je krijgt meteen te horen op welk veld je gaat trainen. 
Je wast je handen en onderarmen op de aangewezen plaats en loopt daarna direct naar het 
veld.  

4.2. Na de training  

Na de training was je je handen en onderarmen op de aangewezen handenwasplaats en 
verlaat je direct het terrein. Zorg dat je na de training meteen naar huis gaat. Wij vragen de 
ouders om je kind aan het einde van de training op te halen voor de ingang van zwembad 
Laco. Kom uiterlijk 10 minuten voor de eindtijd van de training.  

  

De algemene regels:  

- Ouders die jeugdleden brengen blijven buiten de accommodatie (kiss & 
ride).  

- Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.  

- Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sport- locatie, 
bijvoorbeeld te voet, met de fiets of auto. Maak zo min mogelijk gebruik 
van openbaar vervoer.  

- Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en kom in sportkleding naar 
de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt 
ook niet douchen op de sportlocatie.  

- Gebruik alleen je eigen spullen zoals handdoek en bidon (bij voorkeur 
thuis vullen).  

- Was voor en na het volleyballen je handen en onderarmen met water en 
zeep.  

- Raak tijdens het volleyballen je gezicht zo min mogelijk aan.  

- High fives en andere vormen van fysiek contact zijn vanzelfsprekend niet 
toegestaan.  

- Algemene ruimtes zoals clubhuis, terras, douches en kleedkamer zijn 
dicht.  

- Volg de aanwijzingen van de trainer en verantwoordelijk kaderlid ter 
plaatse.  



- Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 
symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, 
mag je weer sporten en naar buiten.  

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste 
contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 
veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog 
besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).  

- Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuisblijven na de uitslag van de 
test.  

- Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt 
gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.  


