
Regelgeving rondom COVID-19 THOR Bergambacht 

 
Hoewel er weer gesport mag worden, zijn er veel richtlijnen opgesteld om de kans op een 
coronabesmetting te minimaliseren.  
Wij vragen iedereen die onze accommodaties bezoekt om daar rekening mee te houden en zich te 
houden aan de afspraken en richtlijnen van het RIVM.  
Vanuit de NOC*NSF en de Nevobo zijn protocollen opgesteld, deze zijn te vinden via de 
onderstaande link. 

 
Protocol 'Verantwoord Sporten' NOC*NSF 

Protocol indoor voleybal Nevobo 

 
Voor bezoekende teams: 

 
• Spelers en begeleiders kunnen zich via een QR code registreren bij de ingang van 

accommodatie. 

 
• Volg de door de accommodatie aangegeven looproutes en aanwijzingen 

 
• Momenteel zijn er helaas helemaal geen supporters welkom tijdens de wedstrijden. Alle 

aanwezige personen dienen geregistreerd te zijn via het DWF. 
Uitzondering voor bezoekende ABC-jeugdteams: maximaal 4 begeleiders/chaffeurs plaats 
mogen nemen op de tribunes (alleen op de aangegeven plaatsen). 

Overige begeleiders/chaffeurs kunnen wachten in de kantine. 

 
• Sporters komen omgekleed naar de sporthal, dit in verband met beperkte kleedruimte. 

 
• Voor de wedstrijd is het niet toegestaan de sportzaal te betreden. Kom zo kort mogelijk van 

tevoren.  

 
• Na afloop van de wedstrijd verlaat je zo snel mogelijk het veld, de kleedkamers zijn 

toegankelijk en is er mogelijkheid om te douchen. 
Verlaat ook zo snel mogelijk de douche en kleedkamer. 
 

• Er is voor de uitspelende teams helaas geen gelegenheid om in de horeca wat te blijven 
drinken. De horeca is alleen open voor de thuisspelende teams. 

 

  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-indoor-volleybal/
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Hoewel er weer gesport mag worden, zijn er veel richtlijnen opgesteld om de kans op een 
coronabesmetting te minimaliseren.  
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houden aan de afspraken en richtlijnen van het RIVM.  
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onderstaande link. 

 
Protocol 'Verantwoord Sporten' NOC*NSF 

Protocol indoor voleybal Nevobo 

 
Voor bezoekende scheidsrechters: 

 
• Officials kunnen zich via een QR code registreren bij de ingang van accommodatie. 

 
• Volg de door de accommodatie aangegeven looproutes en aanwijzingen. 

 
• Officials komen omgekleed naar de sporthal, dit in verband met beperkte kleedruimte. 

 
• Voor de wedstrijd is het niet toegestaan de sportzaal te betreden, de teams en de officials 

worden geacht zo kort mogelijk van tevoren bij de sporthal te arriveren. 

 
• Na afloop van de wedstrijd verlaat je zo snel mogelijk het veld, de officials dienen eventueel 

thuis te douchen. 

 
• De horeca is alleen open voor de thuisspelende teams. 

 

  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-indoor-volleybal/
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Protocol 'Verantwoord Sporten' NOC*NSF 

Protocol indoor voleybal Nevobo 

 
Voor bezoekers: 

 
• Er is helaas helemaal geen publiek meer welkom bij de wedstrijden. 

 
  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-indoor-volleybal/


Regelgeving rondom COVID-19 THOR Bergambacht 

 
Hoewel er weer gesport mag worden, zijn er veel richtlijnen opgesteld om de kans op een 
coronabesmetting te minimaliseren.  
Wij vragen iedereen die onze accommodaties bezoekt om daar rekening mee te houden en zich te 
houden aan de afspraken en richtlijnen van het RIVM.  
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onderstaande link. 

 
Protocol 'Verantwoord Sporten' NOC*NSF 

Protocol indoor voleybal Nevobo 

 
Voor thuisspelende teams: 

 
• Spelers en begeleiders registreren zich via een QR code bij de ingang van De Waard. 

 
• Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen 

 
• Publiek is niet welkom. 

 
• De spelers moeten omgekleed naar de sporthal komen. 

 
• Voor de wedstrijd is het niet toegestaan de sportzaal te betreden, kom zo kort mogelijk van 

tevoren. 

 

 
• Na afloop van de wedstrijd verlaat je zo snel mogelijk het veld, de kleedkamers zijn 

toegankelijk en is er mogelijkheid om te douchen. 

Verlaat ook zo snel mogelijk de douche en kleedkamer. 
Als beide kleedkamers bezet zijn door uitspelende teams (deze krijgen voorrang bij het 
douchen) dan kunnen de thuisspelende teams eerst naar de kantine om wat te drinken. 
Zodra de uiitspelende teams klaar zijn met douchen is het de bedoeling dat je daarna zo 
snel mogelijk gaat douchen. 

 
• Probeer zo veel mogelijk alleen te tellen. 

 
• Na de laatste wedstrijden ruimt ieder team uiteraard zijn eigen veld op. 

 

 

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-indoor-volleybal/

