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Trainingsprotocol tijdens corona 
Maandag 17 augustus is de start van het nieuwe volleybalseizoen. Vanwege het coronavirus zal de 
start anders zijn dan normaal. 
 
Wij als bestuur hebben op basis van protocollen van NOC*NSF en het Deltion college richtlijnen 
opgesteld om de volleybaltraining voor iedereen zo verantwoord als mogelijk te maken. Zie hieronder 
de richtlijnen. 
 
Een protocol voor wedstrijden kan je in september verwachten! 
 

- Omkleden en douchen thuis 
Kom het liefst al omgekleed naar de zaal. De kleedkamers zijn open, maar maak hier zo min 
mogelijk gebruik van. Douchen is vooralsnog niet mogelijk. 
 

- Verantwoordelijkheid als team 
Je ontkomt er als team niet aan om dicht bij elkaar te komen. Wees je er dan van bewust, dat 
binnen je team sprake is van een verhoogd spreidingsrisico. Draag zorg uit voor je 
teamgenoten.  
 

- Bewaar afstand tot mensen die niet tot je team behoren 
Dat zal, in de meeste gevallen, gewoon realiseerbaar zijn.  

 
- Toeschouwers niet toegestaan 

Het is vooralsnog niet toegestaan om toeschouwers tijdens de training of wedstrijd mee te 
nemen. Neem daarom ook geen toeschouwers mee, zoals je partner of vrienden. 
 

- Geen kantine 
De kantine is gesloten. Als je als team een drankje na wil doen, doe dit op een verantwoorde 
plek buiten het Deltion complex.  

 
- Handen reinigen aan bij binnenkomst en verlaten van het complex 

Reinig bij binnenkomst je handen. Desinfecterende middelen zijn beschikbaar op diverse 
plekken in het gebouw. 

 
- Blijf niet langer in het sportcomplex dan nodig 

Zowel spelers, trainers als andere vrijwilligers dienen na afronding van hun taken het gebouw 
te verlaten.  
 

- Looproutes 
Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen in de hal op. Zwerf niet door het gebouw. Bij 
vragen kan je terecht bij de conciërge bij de ingang van gebouw Bruin (ingang sporthal).  

 
Als bestuur proberen we zo goed mogelijk preventieve maatregelen op te stellen. Echter kan het zijn 
dat je in de praktijk tegen vraagstukken aanloopt. Als je een vraag, opmerking of inzicht hebt, stuur 
deze dan naar bestuur@csvzwolle.nl.  
 
We doen ons best je vraag te beantwoorden. 
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