
 
 

update 29 juli 2020 

 

VC Wolvertem start haar trainingen op een zo veilig mogelijke manier op. Hiervoor schrijft de 

club enkele specifieke maatregelen uit, bijkomstig op de algemene maatregelen van Volley 

Vlaanderen. Op de volgende bladzijden vindt u maatregelen per sporthal (Meise en 

Wolvertem). Wanneer in volgende maatregelen gesproken wordt over ‘externen’, gaat het om 

alle personen buiten de spelers en trainers van VC Wolvertem, bijvoorbeeld ouders, spelers van 

andere clubs, passanten,… Mondmaskers zijn belangrijke hulpmiddelen geworden. Draag 

deze altijd over mond én neus.  

De club volgt het principe van het scheiden van trainingsbubbels. Een bubbel bestaat uit een 

ploeg en de trainer(s). Voor elke volleybalactiviteit (van het sporten zelf tot het napraten in de 

cafetaria) vraagt de club om bubbels gescheiden te houden. Binnen de bubbel vermijden we 

niet-essentieel fysiek contact en trachten we zo goed mogelijk de afstand te bewaren. Voor 28 

augustus 2020 zal geen enkele ploeg van VC Wolvertem oefenwedstrijden spelen. Dubbelen 

in meerdere ploegen is eveneens niet toegestaan.  

Indien een speler of huisgenoot van de speler positief testte op de aanwezigheid van het 

coronavirus SARS-CoV-2, zal deze speler of zullen de ouders van deze speler onze COVID 

coördinator verwittigen. De trainer van de ploeg stopt onmiddellijk met het geven van training. 

De ploeg wordt verwittigd met de melding “Je bent in contact gekomen met iemand die 

positief testte”. Elke gelinkte ploeg stopt met trainen, zoals ploegen met dezelfde trainer, met 

huisgenoten (partners, broers-zussen,…). Na twee weken mogen sportieve activiteiten terug 

hervat worden. 

 

De COVID coördinator van VC Wolvertem is Jonas Stiers (0484 675 795). Heb je vragen of 

opmerkingen over de maatregelen, neem dan contact op met het bestuur en de sportieve cel 

via info@vcwolvertem.be.  

De maatregelen kunnen verder versoepeld of verstrengd worden. Hiervoor baseren we ons op 

de richtlijnen uitgestuurd door de federatie, Volley Vlaanderen, en het kabinet van minister van 

sport Ben Weyts. De lokale overheid, de gemeente Meise, kan steeds verdere maatregelen 

nemen. Blijf geïnformeerd door regelmatig je mail en onze website te checken. Ook via 

Facebook en Instagram zullen updates gedeeld worden. 

 

Wij sporten met verstand. Denk aan jouw veiligheid maar ook die van jouw ploegmaats. 

 

Indien een extern persoon (zoals een ouder) en/of speler een inbreuk maakt tegen deze 

maatregelen, kunnen er sancties door het bestuur van de club worden genomen, zoals uitsluiting 

van deelname aan de  training.  

Heropstart seizoen 2020-2021 – COVID-19 maatregelen 

https://www.volleyvlaanderen.be/wp-content/uploads/Richtlijnen-VV-heropstart-1-2.pdf
https://www.volleyvlaanderen.be/wp-content/uploads/Richtlijnen-VV-heropstart-1-2.pdf
mailto:info@vcwolvertem.be


PROTOCOL SPORTSCHUUR WOLVERTEM 

 

De sporthal bestaat uit drie zones: 

• GEEL: hier zijn ouders toegelaten. Ze zetten hun kinderen af of halen hen op. Bewaar 

steeds afstand en draag een mondmasker.  

• BLAUW: hier zijn externen toegelaten indien ze een mondmasker dragen. Als je hier 

niet moet zijn, kom je niet binnen. 

• ROOD: hier zijn geen externen toegelaten. Indien de aanwezigheid essentieel is, kan 

de externe na overleg met de trainer toch toegelaten worden (bv. geblesseerd kind). 

De externe draagt steeds een mondmasker. 

 

VOOR AANVANG VAN DE TRAINING 

Als een speler symptomen vertoont van COVID-19, blijft de speler thuis en neemt deze 

contact op met de huisarts. Indien je COVID-positief test, verwittig je onze COVID 

coördinator (Jonas Stiers, 0487 675 795). Trainers verwittigen direct de COVID coördinator 

indien iemand afwezig is door ziekte. 

Ouders of anderen, die steeds een mondmasker dragen, zetten de kinderen af, buiten aan de 

INGANG  exact 3 minuten voor de start van de training. Daar zal een trainer op hen wachten. 

Indien je te laat zal zijn, contacteer je je trainer via GSM. Ben je te vroeg, dan wacht je in de 

wagen of op een verder gelegen plaats van de ingang.  

De spelers betreden de zaal 2 minuten voor aanvang van de training. Iedereen draagt een 

mondmasker (trainers, spelers, essentiële externen). Iedereen houdt voldoende afstand 



van elkaar (minstens 1,5m). Het mondmasker mag pas af indien men zich op het eigen 

trainingsterrein bevindt.  

Voor het betreden van de zaal ontsmetten spelers en trainers de handen en armen. Per ploeg 

wordt ontsmettingsgel voorzien. 

Externen zijn in de sporthal (rode en blauwe zone) niet toegelaten, tenzij hun aanwezigheid 

essentieel is (bv. bij een geblesseerd kind). In dat geval doen ze wel een mondmasker aan.  

De kleedkamers zijn voor niemand toegankelijk. De spelers kleden zich op voorhand om. 

Het terrein zal door 2 aangeduide spelers worden opgesteld en afgebroken. Andere spelers 

raken de palen, netten en antennes zo min mogelijk aan. 

Alle spelers blijven in hun eigen trainingsbubbel. Ze mengen zich niet met spelers van 

andere bubbels, noch hebben ze fysiek contact met andere bubbels. 

 

TIJDENS DE TRAINING 

Ieder onnodig fysiek contact met (de spullen van) iemand anders wordt vermeden. 

Alle ballen en al het gebruikt materiaal worden na elke training ontsmet door de trainers.  

Het materiaalkot mag enkel met mondmasker binnengegaan worden. Maximum 2 personen 

per trainingsbubbel mogen binnen. Spelers van andere bubbels wachten hun beurt af. Alles 

wat aangeraakt wordt, moet meegenomen worden naar het speelterrein, om na de training 

te worden ontsmet. 

Toiletbezoek wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien iemand wel naar het toilet moet, doet 

deze een mondmasker aan. Na het toiletbezoek was je uitgebreid de handen volgens de 

richtlijnen die er ophangen. 

Als je moet niezen, gebruik je papier dat direct wordt weggegooid. Hoesten doe je in je 

elleboog. Direct daarna ga je je handen en armen desinfecteren.  

Bij het binnen- en buitengaan van de zaal worden handen en armen steeds ontsmet.  

Je raakt met je handen enkel de ballen aan die afkomstig zijn van de ballenbak op jouw 

terrein. Ballen van een andere trainingsbubbel mag je door een tik met de voet naar het 

andere terrein brengen.  

Trainers hoeven geen masker te dragen in de zaal, aangezien ze tot de trainingsbubbel 

behoren. Ze behouden wel zoveel mogelijk afstand tot de ploeg.  

De nooduitgang blijft openstaan voor verluchting. De trainer op terrein 3 blokkeert deze 

toegang voor externen.  

 

NA DE TRAINING 

De 2 aangeduide spelers van in het begin breken het terrein af. De trainers ontsmetten het 

gebruikte materiaal. Andere spelers raken de palen en netten niet aan. Ze brengen al het 



gebruikte materiaal (ballen, kegels,...) wel naar een verzamelpunt, waar de trainer ook die 

zaken ontsmet. 

Na het verlaten van de zaal is het desinfecteren van de handen en armen verplicht (overgang 

van zones). Je zet ook je mondmasker terug op zodra je in de gang komt. 

Douchen is niet toegestaan. De kleedkamers zijn voor niemand toegankelijk.  

Ouders betreden de sporthal niet. Ze halen hun kinderen buiten op 2 minuten na het einde 

van de training aan de UITGANG (ze dragen een mondmasker en houden afstand).  

In de cafetaria volgt men de regels die daar gelden. VC Wolvertem raadt ten strengste aan 

alle maatregelen goed na te leven.  

 

Volg steeds het circulatieplan: 

Je komt binnen langs frituur Den Dries. Je verlaat de zaal langs de inkom. Zo kruisen sporters 

van verschillende shiften elkaar niet. 

 

 

 

 

  



PROTOCOL SPORTHAL MEISE 

 

De sporthal bestaat uit drie zones: 

• GEEL: hier zijn ouders toegelaten. Ze zetten hun kinderen af of halen hen op. Bewaar 

steeds afstand en draag een mondmasker.  

• BLAUW: hier zijn externen toegelaten indien ze een mondmasker dragen. Als je hier 

niet moet zijn, kom je niet binnen. 

• ROOD: hier zijn geen externen toegelaten. Indien de aanwezigheid essentieel is, kan 

de externe na overleg met de trainer toch toegelaten worden (bv. geblesseerd kind). 

De externe draagt steeds een mondmasker. 

 

VOOR AANVANG VAN DE TRAINING 

Als een speler symptomen vertoont van COVID-19, blijft de speler thuis en neemt deze 

contact op met de huisarts. Indien je COVID-positief test, verwittig je onze COVID 

coördinator (Jonas Stiers, 0487 675 795). Trainers verwittigen direct de COVID coördinator 

indien iemand afwezig is door ziekte. 

Ouders of anderen, die steeds een mondmasker dragen, zetten de kinderen af, buiten aan de 

ingang  exact 3 minuten voor de start van de training. Daar zal een trainer op hen wachten. 

Indien je te laat zal zijn, contacteer je je trainer via GSM. Ben je te vroeg, dan wacht je in de 

wagen of op een verder gelegen plaats van de ingang.  

De spelers betreden de zaal 2 minuten voor aanvang van de training. Iedereen draagt een 

mondmasker (trainers, spelers, essentiële externen). Iedereen houdt voldoende afstand 

van elkaar (minstens 1,5m). Het mondmasker mag pas af indien men zich op het eigen 

trainingsterrein bevindt. 



Voor het betreden van de zaal ontsmetten spelers en trainers de handen en armen. Per ploeg 

wordt ontsmettingsgel voorzien. 

Ouders zijn in de sporthal (rode en blauwe zone) niet toegelaten, tenzij hun aanwezigheid 

essentieel is (bv. bij een geblesseerd kind). In dat geval doen ze wel een mondmasker aan.  

De kleedkamers zijn voor niemand toegankelijk. De spelers kleden zich op voorhand om. 

Het terrein zal door 2 aangeduide spelers worden opgesteld en afgebroken. Andere spelers 

raken de palen, netten en antennes zo min mogelijk aan. 

Alle spelers blijven in hun eigen trainingsbubbel. Ze mengen zich niet met spelers van 

andere bubbels, noch hebben ze fysiek contact met andere bubbels. 

 

TIJDENS DE TRAINING 

Ieder onnodig fysiek contact met (de spullen van) iemand anders wordt vermeden. 

Alle ballen en al het gebruikt materiaal worden na elke training ontsmet door de trainers.  

Toiletbezoek wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien iemand wel naar het toilet moet, doet 

deze een mondmasker aan. Na het toiletbezoek was je uitgebreid de handen volgens de 

richtlijnen die er ophangen. 

Als je moet niezen, gebruik je papier dat direct wordt weggegooid. Hoesten doe je in je 

elleboog. Direct daarna ga je je handen en armen desinfecteren.  

Bij het binnen- en buitengaan van de zaal worden handen en armen steeds ontsmet.  

Je raakt met je handen enkel de ballen aan die afkomstig zijn van de ballenbak op jouw 

terrein. Ballen van een andere trainingsbubbel mag je door een tik met de voet naar het 

andere terrein brengen.  

Trainers hoeven geen masker te dragen in de zaal, aangezien ze tot de trainingsbubbel 

behoren. Ze behouden wel zoveel mogelijk afstand tot de ploeg.  

 

NA DE TRAINING 

De 2 aangeduide spelers van in het begin breken het terrein af. De trainers ontsmetten het 

gebruikte materiaal. Andere spelers raken de palen en netten niet aan. Ze brengen al het 

gebruikte materiaal (ballen, kegels,...) wel naar een verzamelpunt, waar de trainer ook die 

zaken ontsmet. 

Na het verlaten van de zaal is het desinfecteren van de handen en armen verplicht (overgang 

van zones). Je zet ook je mondmasker terug op zodra je in de gang komt. 

Douchen is niet toegestaan. De kleedkamers zijn voor niemand toegankelijk.  

Ouders betreden de sporthal niet. Ze halen hun kinderen buiten op 2 minuten na het einde 

van de training (gele zone, ze dragen een mondmasker en houden afstand).  



In de cafetaria volgt men de regels die daar gelden. VC Wolvertem raadt ten strengste aan 

alle maatregelen goed na te leven. 

 

Volg steeds het circulatieplan: 

Na de training verlaten de ploegen de zaal via de kleedkamers. Zo kruisen we geen andere 

sporters, die de zaal betreden. Indien er toch mensen aanwezig zijn, hou je ten allen tijde 

afstand van hen. 

 


