
COVID-19 REGELS EN RICHTLIJNEN 
 

 
 

 

Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de midweek 
volleybal competitie. Alle deelnemers en toeschouwers worden 
geacht deze regels door te nemen en zich hier aan te houden.  
 
 

Basisregels voor iedereen 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

• maak voor jezelf de analyse of het verantwoord is om je in een 
groep met andere te begeven; 

• heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;  

• houd 1,5 meter afstand van anderen;  

• volg aangegeven looproutes om afstand te kunnen waarborgen; 

• zorg dat je contactgegevens op het registratieformulier vermeld staan; 

• was vaak uw handen. 
 
Tijdens het spel (spelers) 

• 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; 

• schud geen handen en probeer elkaar zo min mogelijk aan te raken (geef geen high 
fives). Dit geldt voor tegenstanders ,medespelers en scheidsrechter; 

• roep en schreeuw niet naar tegenstander, medespeler en scheidsrechter; 

• indien gewenst kunnen handen ontsmet worden met ontsmettingsmiddel voor en na 
de wedstrijd; 

• wedstrijdbriefjes hoeven NIET ondertekend te worden door de teams, maar controleer 
deze wel. 

 

Buiten het veld (toeschouwers) 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

• Wanneer je niet aan het spelen bent wordt je gezien als toeschouwer, ook al ben je 
wisselspeler; 

• houd 1,5 meter afstand van anderen;  

• roep en schreeuw niet; 

• zoek een plaats op de tribune of zijkanten, liefst op afstand van de speelvelden. 
 

Scheidsrechter en teller 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

• houd 1,5 meter afstand van anderen;  

• roep en schreeuw niet; 

• gebruik een eigen fluit die met niemand gedeeld wordt; 

• ontsmet je handen voor de wedstrijd; 

• team tekenen het wedstrijdformulier niet, dat doet alleen de teller, om onnodig 
contact te voorkomen. Zorg dus dat je de scores correct invult, want niemand 
controleert dat. 

 


