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CORONA PROTOCOL VOLLEYBALVERENIGING BREVOLK 

 

VOOR DE WEDSTRIJD 

 Kom omgekleed naar de sporthal in Bredevoort, zodat je weinig tijd nodig hebt in de kleedkamers. 
 Volg de aangegeven looproutes.  
 Desinfecteer je handen. 
 Brevolk teams maken gebruik van de dames kleedkamer, hier zijn maximaal 5 personen tegelijk 

toegestaan. 
 Gasten maken gebruik van de heren kleedkamer, hier zijn maximaal 7 personen tegelijk toegestaan.  
 Stop al je spullen in je sporttas en neem deze mee de zaal in. De tassen kunnen aan de rechterkant 

tegen de muur geplaatst worden (achter de spelersbanken). 
 Houd afstand tot elkaar, ook tijdens de warming up. 
 Is er nog een wedstrijd bezig? Neem in dat geval plaatst op de tribune. Is deze vol? Dan kan er 

gewacht worden in de hal (bij de ingang naar de tribune). 

WEDSTRIJD 

 We schudden géén handen, maar begroeten elkaar door voor en na de wedstrijd plaats te nemen op 
de drie-meter lijn (aan eigen kant, houd afstand tot elkaar). Op deze manier wensen we elkaar succes 
en feliciteren / bedanken we de tegenstander. 

 Tussen de sets door desinfecteren de tellers de spelersbanken. 
 Vermijd geforceerd stemgebruik en vier je punt bescheiden. 
 Wisselspelers en coaches dienen afstand te houden tot elkaar. 
 Toeschouwers zijn welkom op de tribune, ook hier dient de 1,5 meter afstand in acht genomen te 

worden. 

NA DE WEDSTRIJD 

 Het gastteam verdeelt zich over beide kleedkamers om zo te kunnen omkleden en douchen. Per 
kleedkamer zijn 3 douches beschikbaar. 

 De Brevolk teams douchen thuis, of wachten tot het gastteam vertrokken is. In dat laatste geval dient 
er op de tribune plaatsgenomen te worden. Of, als hier geen plaats is, in het halletje. 

 De tellers desinfecteren de spelersbanken, Ipad en de afstandsbediening van het scorebord.  

 

KANTINE 

Brasserie ’t Grachthuys, tevens kantine, is dagelijks (m.u.v. maandag) geopend vanaf 11 uur.  

Kijk op www.grachthuys.com voor het coronaprotocol. 


