
Corona richtlijnen voor bezoekende teams 

Thuiswedstrijden Rovoc Roden 

 

Bezoeker, 

Hieronder kort de richtlijnen die wij als Rovoc aanhouden, in afspraak de gemeente Noordenveld 

(eigenaar sporthal): 

➢ Heb je klachten: ga niet volleyballen, blijf thuis en laat je testen! 

➢ Houd tijdens het sporten vanaf 18 jaar, zoveel als mogelijk, anderhalve meter onderlinge 

afstand. Voor en na het sporten moet deze afstand altijd worden aangehouden; 

➢ Volg de geadviseerde looprichting via de zwart/gele pijlen. Indien er geen looprichting is 

aangegeven, houd dan rechts aan; 

➢ Er is een coronacoördinator aanwezig namens Rovoc. De coördinator is te herkennen aan het 

gele hesje en kan helpen als u vragen heeft over de richtlijnen in de zaal; 

➢ Het is niet mogelijk na afloop van wedstrijden te douchen in de sporthal. Dit om de 

doorstroming van sporters in de kleedkamer te bevorderen. Bezoekende teams/verenigingen 

kunnen wel omkleden; 

➢ Bij het gebruik van de kantine moet iedereen boven de 18 jaar anderhalve meter afstand tot 

elkaar houden. Ook moet de bezoeker een registratieformulier invullen, volgens de eisen 

zoals die staan in de Noodverordening. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor 

eventueel bron- en contactonderzoek en worden na 14 dagen vernietigd; 

➢ De aanwijzingen van de beheerder in kantine dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

➢ Als u niet speler of coach bent, dan moet u plaatsnemen op de tribune. Houd anderhalve 

meter afstand en ga op de aangegeven zitplaatsen zitten. 

 

 

Voor spelers: 

➢ zorg dat alle spelers en coaches in het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) zijn geregistreerd.  

➢ Houd anderhalve meter afstand als je niet in het veld staat. Dit betekent ook voor 

wisselspelers: anderhalve meter afstand op de bank! 

➢ Vermijd hard stemgebruik, schud geen handen en vermijd contact met medespelers zo veel 

mogelijk 

 

 

We hopen dat we met deze maatregelen samen een gezonde en veilige sportomgeving creëren. 

Alvast bedankt voor de medewerking 

 

Volleybalvereniging Rovoc 

 

 


