
Coronaprotocol Vijf Meihal 
september 2020 

Algemeen 
Iedereen die de Vijf Meihal betreedt, dient onderstaande richtlijnen te volgen: 

 
• Houdt 1.5 meter afstand van elkaar. Dit geldt niet voor bezoekers die uit hetzelfde 

huishouden komen; 
• Was vaak je handen met zeep en water, voor en na bezoek aan de sportlocatie; 
• Maak gebruik van de desinfectiemiddelen bij het betreden van de sportlocatie. Neem 

eigen desinfectiemiddelen mee!; 
• Hoest en nies in je elleboog of in een papieren zakdoekje; 
• Volg alle instructies van de locatie; 
• Vermijd het aanraken van je gezicht; 

 

• Blijf thuis als jij of een gezinslid positief is getest bent of symptomen van corona hebt!; 
Onderstaande zijn de meest opvallende symptomen, wees bewust dat er meer zijn 

 
• Blijft thuis als je in de afgelopen 10 dagen in een gebied bent geweest dat met code 

oranje of rood is aangegeven door de Nederlandse overheid. 



Wedstrijden (spelers en coaches) 
Onderstaande betreft enkel wedstrijden in de Vijf Meihal. Speel je in een andere zaal, controleer altijd 
de website van het team wat daar speelt. Daar moet een soortgelijk protocol over die zaal op staan.  
 

• Kom omgekleed naar de sporthal en douche thuis. Douches zijn in de hal niet 
beschikbaar; 

• Vul thuis jouw waterfles(sen); 
 

• In het speelveld is het toegestaan om minder dan 1,5 meter afstand van elkaar te 
houden. Iedereen buiten het speelveld moet 1,5m afstand houden.  

• High fives, handen schudden en ander dergelijk fysiek contact is niet toegestaan. Men 
kan wel, rekening houdend met deze richtlijnen, voor aanvang van een wedstrijd de 
andere partij welkom heten/geluk wensen; 

• Luid stemgebruik -  yellen, roepen, schreeuwen, zingen, etc. - is niet toegestaan. Men 
mag een punt wel bescheiden vieren; 

• Maak bij het wisselen van spelershelft de spelersbank schoon. Neem eigen 
hygienedoekjes mee!; 

• Verlaat na afloop van jouw wedstrijd gelijk de Vijf Meihal, na het veld opgeruimd te 
hebben als je de thuispelende partij bent, tenzij je aangemeld staat als supporter bij 
een andere wedstrijd. 

 
Aanvoerders 

• Meld je voor de wedstrijd melden aan bij de scheidsrechter en teller. 

• Meld je gelijk na de wedstrijd bij de tellerstafel voor het goedkeuren van de 
eindstand. 

• Draag er mede zorg voor dat jouw team na de wedstrijd inderdaad – als je de 
thuisspelende partij bent jouw veld opruimt en -  de zaal verlaat.  
 

Wedstrijden in de Vliethorst 
Kijk voor wedstrijden van GGV die gespeeld worden in de Vliethorst te voorschoten op; 
https://gemini-kangeroes.nl/wp-content/uploads/2020/08/Coronaprotocol-Gemini-Kangeroes.pdf 
 

Scheidsrechts en tellers 
Scheidsrechters 

• Neem jouw eigen fluitje mee 

• Wees minimaal 15 minuten voor aanvang van de te fluiten wedstrijd aanwezig.  
o Zorg er mede voor dat het veld opgezet wordt, indien dit nog niet gebeurd is.  
o Check samen met de teller of in het DWF alles goed staat voor het starten van 

de wedstrijd (hiervoor dienen de aanvoerders zich bij jou te melden).  

• Maak de bok voor en na begin van de wedstrijd zelf goed schoon.  
• Blijf tijdens de gehele wedstrijd op of direct naast de bok staan. 

• Verlaat na afloop van jouw wedstrijd gelijk de Vijf Meihal, kijk wel even of je kunt 
helpen om het veld op te ruimen, tenzij je aangemeld staat als supporter bij een andere 
wedstrijd. 

 
 

https://gemini-kangeroes.nl/wp-content/uploads/2020/08/Coronaprotocol-Gemini-Kangeroes.pdf


Tellers 

• Wees minimaal 15 minuten voor aanvang van de te tellen wedstrijd aanwezig.  
o Zorg er mede voor dat de teltafel (incl. scorebord en stoel)opgezet wordt, 

indien dit nog niet gebeurd is.  
o Check samen met de scheidsrechter of in het DWF alles goed staat voor het 

starten van de wedstrijd (hiervoor dienen de aanvoerders zich bij jou te 
melden).   

• Maak de tafel en het scorebord voor en na begin van de wedstrijd zelf goed schoon. 
• Blijf tijdens de gehele wedstrijd aan de teltafel zitten/direct achter de tafel staan. 

• Verlaat na afloop van jouw wedstrijd gelijk de Vijf Meihal, tenzij je aangemeld staat als 
supporter bij een andere wedstrijd. 

• Verlaat na afloop van jouw wedstrijd gelijk de Vijf Meihal, kijk wel even of je kunt helpen 
om het veld op te ruimen, tenzij je aangemeld staat als supporter bij een andere 
wedstrijd. 

 

Kantine 
De kantine is helaas tot nader order gesloten.  
 

Tribune 
Supporters en bezoekers zijn helaas tot nader order niet toegestaan. 

 
Vragen?  

• Voor verdere vragen kun je mailen naar: secretaris@ggv-volleybal.nl. 
• Voor meer informatie over Corona en volleybal kun je kijken op: 

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/08/13/coronavirus-en-volleybal-in-nederland 
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