Welkom
Welkom in Groningen in het Alfa College bij Amysoft Lycurgus. In deze moeilijke tijden is het
een voorrecht om wedstrijden te kunnen spelen maar ook een grote verantwoordelijkheid.
Daarom proberen we aan de voorkant zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te nemen en
daar hebben we jullie bij nodig.

Wat betekent dit?
We volgen het protocol van de bond en in het bijzonder het protocol van het NOC*NSF voor
de herstart van de topcompetities. Daarin moeten de algemene richtlijnen in acht worden
genomen maar ook enkele aanvullende maatregelen. Wij gaan er van uit dat iedereen van
bovenstaande op de hoogte is voordat zij bij ons op bezoek komen. In de hal werken we met
een zo minimaal mogelijke bezetting. We verwachten dat mensen, die twijfelen over hun
gezondheid en mogelijkerwijs het coronavirus onder de leden hebben, niet naar de hal
zullen komen.
Iedereen binnen de boarding (spelers/staf/officials) is (negatief) getest en speelgerechtigd.
Het is belangrijk dat de overige aanwezigen onderling maar zeker van het speelveld
voldoende afstand houden. De ballen moeten door de teams zelf teruggebracht worden
naar de ballenkarren (waar ze ontsmet worden) en de wisselbordjes verhuizen elke set mee.
Binnen het Alfa College Kardinge zijn alle looproutes duidelijk aangegeven. Je komt gewoon
via de hoofdingang binnen en kunt de zaal/gebouw ook weer via de hoofdingang verlaten.
Ook staan er op verschillende punten desinfectiezuilen/-middelen en zijn er mondkapjes
beschikbaar. Ook kan er op temperatuur gecheckt worden, we hopen op begrip en
medewerking hiervoor.
Er zal geen koffie of thee voor ontvangst zijn. Kom dus niet extreem vroeg en breng
eventueel je eigen consumpties mee. De spelers van het bezoekende team kunnen de twee
kleedkamers in de linker gang bij binnenkomst gebruiken (dus niet rechts zoals voorheen).
De kleedkamers van Lycurgus bevinden zich in de rechter gang evenals die van de officials.
Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van de kleedkamers en de algemene regels na te
leven. Dus kom zoveel mogelijk al omgekleed en douche bij voorkeur thuis.
Spelers/staf van de bezoekende partij, pers en overige aanwezigen kunnen de hal bereiken
via het ‘tussengangetje’ (in de linker gang) op de begane grond. Je kunt goed zien of er
tegenliggers aankomen en vermijd dan ook dat je daar iemand in de andere richting
tegenkomt. Ook kan de deur aan het eind van de linker gang gebruikt worden de hal te
betreden.
Op de volgende pagina volgen voor de volledigheid de algemene richtlijnen en in de bijlage
de specifieke richtlijnen voor de sporters vanuit de Eredivisie.
Namens het bestuur van Amysoft Lycurgus een sportief, fijn en veilig verblijf gewenst!
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Houd 1,5 meter afstand
Regelmatig handen wassen/desinfecteren
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
Vermijd drukte
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts
Draag een mondkapje in publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden.
Tijdens de sportbeoefening is het niet verplicht voor sporters (en indien niet
mogelijk ook voor coaches en scheidsrechters) om een mondkapje te dragen.
Fysiek contact mag alleen tijdens sportbeoefening plaatsvinden (tussen sporters).
Consequente hygiëne is belangrijk, verantwoordelijk gedrag van iedereen is
vereist.
Alle aanwezigen moeten expliciet kennisnemen van de geldende
hygiënevoorschriften.
Het samen reizen in auto’s (carpoolen) wordt afgeraden, tenzij dit personen uit
hetzelfde huishouden betreft.
Bij gebruik van openbaar vervoer, dienen de daarvoor geldende voorschriften
strikt te worden opgevolgd.
Handen wassen of desinfecteren na ieder gebruik van gezamenlijk materiaal
(portofoons, scanners, tv-camera’s etc.).
Bij aankomst wast iedereen zijn/haar handen of desinfecteert deze met
desinfecterende handgel/handalcohol.
Bij aankomst op de sportaccommodatie wordt iedereen onderworpen aan een
gezondheidscheck. Onderdeel hiervan is een (mondelinge) verklaring dat de
aanwezige bekend is met de geldende hygiënevoorschriften. Deze is conform de
vragenlijst van het RIVM bij contactberoepen en horeca.
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Verantwoord Eredivisie Volleybal
Protocol voor sporters
Richtlijnen algemeen
Draag een mondkapje in publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden.
Tijdens de sportbeoefening is het niet verplicht voor sporters (en indien niet mogelijk
ook niet verplicht voor coaches en scheidsrechters) om een mondkapje te dragen.

Bij aankomst op de sportaccommodatie wast iedereen zijn/haar handen of
desinfecteert deze met desinfecterende handgel/handalcohol.

Bij aankomst op de sportaccommodatie wordt iedereen onderworpen aan een
gezondheidscheck. Onderdeel hiervan is een (mondelinge) verklaring dat de
aanwezige bekend is met de geldende hygiënevoorschriften.

Fysiek contact mag alleen tijdens sportbeoefening plaatsvinden (tussen sporters).
Verder wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden tussen sporters onderling en tussen
sporters en staf.

Consequente hygiëne is belangrijk, verantwoordelijk gedrag van iedereen is
vereist.

Handen wassen of desinfecteren na ieder gebruik van gezamenlijk materiaal
(portofoons, scanners, tv-camera’s etc.).

Het samen reizen in auto’s (carpoolen) wordt afgeraden, tenzij dit personen uit
hetzelfde huishouden betreft.

Bij gebruik van openbaar vervoer, dienen de daarvoor geldende voorschriften
strikt te worden opgevolgd.

Basisregels
1,5 M

Houd 1,5 meter
afstand.

Regelmatig
handen wassen

Hoest en nies in
je ellenboog

Vermijd drukte

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten
en/of koorts

Wedstrijden
Alleen sporters, staf en arbitrage zonder luchtwegklachten (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, lichte hoest, keelpijn en/of verhoging >37,5 graden Celsius) en
met een negatieve test zijn aanwezig.

Indien andere personen in het huishouden van sporters, staf of arbitrage
klachten hebben, zoals verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid,
blijven sporters en stafleden ook thuis.

De standaardhygiënemaatregelen van het RIVM worden strikt nageleefd.

Yellen, zingen en ander luid stemgebruik wordt gezien de voorbeeldfunctie sterk
afgeraden.

De voor de wedstrijd noodzakelijke materialen (zoals wedstrijdballen) worden door
één en dezelfde functionaris uitgezet en ingenomen en zorgt hierbij voor de juiste
hygiëne van de materialen.

Voor de vochtinname van de sporters/staf/arbitrage wordt gebruik gemaakt van
individueel gekoppelde bidons of eigen bidons.

GEEN TOEGANG

Wedstrijden vinden plaats achter gesloten deuren en alleen strikt noodzakelijke
personen zijn hierbij aanwezig. Dat betekent ook dat vrienden of familie niet
aanwezig mogen zijn bij wedstrijden.

Testbeleid
De clubs uit de Eredivisie testen tenminste één keer in de week de spelers en staf. Er
wordt verplicht een test afgenomen één dag voorafgaand aan een wedstrijd. Bij twee
wedstrijden in een week wordt er twee keer getest. De resultaten worden gedeeld
met de Nevobo. In een trainingsweek (dus zonder wedstrijden) worden clubs verplicht om tenminste één keer per week te testen. De club informeert de spelers over
de verdere uitvoering van het testen.
Spelers die negatief testen mogen uitkomen in de wedstrijd, bij een positieve test
is de speler/speelster niet speelgerechtigd voor de eerstvolgende wedstrijd. Een
positief geteste speler/speelster is pas weer speelgerechtigd wanneer deze langer
dan 7 dagen geleden ziek is geworden, minimaal 24 uur klachtenvrij is én de dag
voor de wedstrijd negatief getest heeft. Bij een negatieve hertest op de wedstrijddag
zelf is een speler/speelster niet speelgerechtigd voor die dag, maar voor de daaropvolgende wedstrijd.

Meer informatie over Eredivisie & corona: nevobo.nl/OrganisatieEredivisieVolleybal

