
Handleiding toezichthouders en leden i.v.m. Corona 
 

In dit document staan de praktische richtlijnen voor de leden die komen sporten en wat er van 

toezichthouders wordt verwacht.  

Spelers en trainers komen maximaal 5 minuten voor de start van hun training de Wasbeek binnen. 

Eerder mag niet. Dit om te voorkomen dat we andere groepen of verenigingen tegenkomen. 

Bij binnenkomst in de Wasbeek volg je de pijlen op de grond om naar de kleedkamers te gaan. Je 

loopt langs de Horeca en gaat door de schuifdeuren. Om naar de sporthal (grote hal) te gaan, ga je 

naar links door nooduitgang deuren. In de buurt van deze deur staat een tafel waarop 

desinfectiemiddel staat. Ook ligt hier een map waarin de lijsten zitten die gebruikt kunnen worden 

door de GGD voor bron en contact onderzoek. Je zet op een trainingsavond zelf een kruisje bij je 

naam. Staat je naam niet op de lijst zet deze er dan met pen op. Voor wedstrijd avonden geldt dat je 

je naam zelf moet invullen. De uitspelende partij moet dit ook doen samen met het telefoonnummer. 

Van alle eigen leden heeft VCS het telefoonnummer en kunnen we deze op verzoek van de GGD 

overhandigen. Van uitspelende verenigingen is het praktisch onmogelijk om deze binnen 24 uur te 

overhandigen. Daarom moeten uitspelende verenigingen hun telefoonnummer vermelden. 

Vervolgens ga je als je je moet omkleden naar de kleedkamer toe. De voorkeur is om je thuis zoveel 

mogelijk om te kleden zodat je de kleedkamer kan vermijden. Mensen die niet aan het sporten zijn 

worden beschouwd als toeschouwer en moeten dus 1,5 meter afstand houden. Dit geldt ook voor 

wisselspelers tijdens wedstrijden. 

 

Stappenplan toezichthouders voor de training of wedstrijden 
- Zorg dat je een paar minuten eerder aanwezig bent dan de spelers. 

- De toezichthouder kent het protocol en leidt alles in goede banen. 

- Je pakt de groene krat uit het middelste materialen hok (eerste deur rechts) 

- Je zet bij de nooduitgang binnenkomst/links van de trap bij de tribune een tafel neer met een 

desinfectie pomp.  

- Je legt de map waarop staat presentielijsten VCS neer bij de ingang met een pen. Je legt de 

map open op de huidige week, dag en blok. 

- Bij elk veld zet je voor het geval dat nodig is een extra desinfectiepompje. Dit is voor als 

leden het veld verlaten. Ook bij de uitgang moet een desinfectie pompje staan. 

- Ook zet je bij elk veld vast een pak neer met Dettol doekjes (of spray) zodat de ballen na de 

training kunnen worden ontsmet. Ook bij wedstrijden moet deze aanwezig zijn om de 

spelersbank te kunnen desinfecteren bij een wissel van velden. 

- Je verdeelt de ballen in de ballenkar over de 3 ballen bakken (zelfde kast als waar de groene 

krat staat) en zet op elk veld een ballenkar neer. 

- Mochten er wedstrijden zijn dan moet er ook op de tribune een map liggen waarop het 

publiek hun naam en nummer in kan vullen. Ook moet hier een desinfectiepompje staan. 

- Teams die eerder dan 5 minuten voor aanvang van een training of wedstrijd binnenkomen 

worden verzocht de zaal weer te verlaten. 



 

Stappenplan toezichthouders tijdens de training of wedstrijden 
- Je houdt toezicht op dat alle regels en het protocol worden nageleefd 

- Je houdt toezicht dat er niet wordt geschreeuwd tijdens de wedstrijden of trainingen. Dit kan 

bijvoorbeeld zijn een harde team yell waarbij het niet de bedoeling is dat er wordt 

geschreeuwd om een punt te vieren.  

- Teams die te vroeg arriveren worden vriendelijk verzocht buiten te wachten. 

  

Stappenplan toezichthouders na de training of wedstrijden 
- De palen en ballenkar moeten worden gedesinfecteerd met een sopje dat je van de 

zaalbeheerder krijgt. Dit hoeft alleen als alle activiteiten van VCS klaar zijn. Dit doen de leden 

die op het veld hebben getraind voor ze het veld opruimen. 

- De ballen moeten worden gedesinfecteerd na elke training. Dit doe je door Dettol op een 

doekje te spuiten en dan de ballen af te nemen met het doekje. Of je pakt een Dettol doekje. 

Het doekje moet daarna worden weg gegooid. Leden helpen hierbij mee. 

- Teams wordt verzocht elders na de training of wedstrijd na te praten. 

- Als alle activiteiten van VCS voor die dag zijn afgelopen worden de desinfectiepompjes, de 

mappen, de pennen etc. weer in de krat gedaan en opgeruimd op het middelste veld in de 

rechter kast op de eerste plank. Als er iets op is of bijna op is stuur aub een mailtje naar 

corona@volleybalclubsassenheim.nl zodat dit z.s.m. wordt aangevuld.  

 

Toezichthouder Publiek 
Publiek is in kleine hoeveelheden toegestaan bij de wedstrijden. Er mogen maximaal 21 personen op 

de tribune aanwezig zijn en ook hier moet worden genoteerd wie er aanwezig zijn. Dit moet met 

telefoonnummer. 

Stiwa heeft bepaald dat er maximaal 21 personen op de tribune aanwezig mogen zijn en allemaal 1,5 

meter afstand moeten houden; ook als ze behoren tot 1 huishouden of jonger zijn dan 18 jaar. VCS 

wil ook voor de uitspelende teams gastvrij zijn. Per uitspelend team worden er 3 

toeschouwers/rijders toegestaan. VCS verzoekt uitspelende teams dan ook om geen verdere 

supporters mee te nemen i.v.m. de maximale capaciteit. 
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