Datum: 24-9-2020
Onderwerp: Aanvulling op Corona Bulletin 1 voor de competitie

Weer volleyballen en wedstrijden spelen!
Hierbij ontvangen jullie een aanvulling op het eerder uitgegeven Corona Bulletin 1. Dit Bulletin is, samen met
de basis RIVM richtlijnen nog steeds van kracht. Onderstaande punten hebben met name betrekking op de
situatie in de sporthal tijdens competitieavonden.
Corona Coördinator (COCO)
Tijdens de competitieavonden staat bij de entree één of twee corona coördinatoren om je de weg te wijzen in
de sporthal en het protocol toe te lichten zoals LVC deze hanteert. Deze coördinatoren zijn te herkennen aan
de oranje hesjes. Zij lopen, naast het verwelkomen bij de entree, ook door de sporthal om voor ieders eigen
veiligheid de regels samen na te leven.
Wedstrijden
• Vanwege het beperkte aantal zitplekken op de tribune, wordt bij de entree gevraagd of je speler,
onderdeel van het team (coach of teller) of toeschouwer bent. Voor iedere wedstrijd is er beperkt
‘ruimte’ voor toeschouwers. Deze aantallen worden bijgehouden door de COCO’s, waarbij het kan
voorkomen dat niet alle toeschouwers plaats kunnen nemen.
• Er zijn 3 wedstrijdvelden op een wedstrijdavond in de sporthal. Indien veld 1 niet in gebruik is voor
een wedstrijd kan deze als ‘wachtruimte’ gebruikt worden.
• Er is slechts 1 teller per veld toegestaan.
• De 1,5 meter op de tribune is door de gemeente aangeduid met kruizen/bestickering. LVC Lemmer
gaat ervan uit dat alle toeschouwers deze 1,5 meter zelfstandig naleven.
• Op het bord richting de kleedkamers worden de kleedkamernummers aangeduid waar je, je kan
omkleden. Er wordt onderscheid gemaakt in de kleedkamers voor de thuisspelende teams en voor de
gasten.
Huisregels voor in de sporthal:
Aanvang thuiswedstrijden
Zorg dat je niet te lang in de kleedkamer hoeft te zijn, in verband met het geringe aantal wat tegelijkertijd in de
kleedkamer aanwezig mag zijn. Kleed je dus eventueel thuis al om.
Looproute
De sporthal is ingericht met richtingspijlen en het is belangrijk deze te volgen en je aan de voorschriften te
houden. Let goed op de 1,5 m afstand van elkaar!
Toeschouwers
Er is een beperkt aantal toeschouwers mogelijk op de tribune, namelijk 10 toeschouwers per wedstrijd.
Uitspelende teams mogen 3 toeschouwers meenemen, voor LVC Lemmer geldt dat er 7 mensen per team als
toeschouwer aanwezig mogen zijn! De COCO’s zullen op deze aantallen toezien.
Aanmoedigen
Spreekkoren aanheffen, zingen en schreeuwen is in de sporthal niet toegestaan. Vermijd ook hard
stemgebruik. De scheidsrechter mag je hierop aanspreken.
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Hygiëne
Er is reinigingsmateriaal uitgedeeld aan elk team van LVC Lemmer en tevens aanwezig in de ballenkast van LVC
(sleutel ligt bij de beheerders). Daarnaast vraagt de sporthal je handen te reinigen bij binnenkomst. Het laatst
spelende team is zelf verantwoordelijk voor het reinigen van materialen en de volleyballen na afloop.
Douchen
Er mogen 3 personen tegelijkertijd douchen.
Na afloop van de wedstrijd
Wanneer de wedstrijd is afgelopen dient iedereen de zaal zo snel mogelijk te verlaten. Er is dan geen ruimte en
tijd om de wedstrijd in de zaal na te bespreken! Uiteraard kunt u de sportkantine bezoeken om na te praten.
Hier gelden de RIVM horeca richtlijnen.
Klachten?
Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen. Volg de richtlijnen. In het geval van een positieve test, meld het aan
je trainer. De trainer kan op zijn of haar beurt deze informatie doorgeven aan de TC en de wedstrijdcommissie.
Zie voor de basisregels het eerste Corona Bulletin op de wedstrijd.
Aanvullende richtlijnen:
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van
reuk of smaak: dit geldt voor iedereen!
• Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen.
• Volg de regels en aanwijzingen van de locatie waar je bent.
• Schud geen handen, maar vermijd ook ander onnodig, fysiek contact zoals high fives of knuffels.
• De ventilatie van deze sporthal is gecheckt bij de gemeente, is in orde en voldoet aan het bouwbesluit.
• Zorg dat sportmaterialen (palen, ballen en eventuele andere materialen) door zo min mogelijk mensen
worden aangeraakt. Reinig alles na gebruik.
Het is belangrijk om je te houden aan de richtlijnen.
Veilig sporten in tijd van Corona kunnen we alleen met elkaar!
Veel plezier & succes met de wedstrijden!
Met vriendelijke groet,
Bestuur en TC van LVC Lemmer
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