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MBV CORONA PROTOCOL 
 
 

Aan alle deelnemers aan de Middelburgse Bedrijfsvolleybal Competitie. 

 

Als bestuur willen we u nadrukkelijk wijzen dat  de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor 
het goed uitvoeren van de geldende corona-regels. Het bestuur probeert zoveel mogelijk 
alles in goede banen te leiden, maar  gaat daarbij wel uit van een eigen 
verantwoordelijkheid!  

Aan alle contactpersonen de opdracht om dit protocol bij alle spelers bekend te maken! 

Het bestuur heeft het gemeentelijk protocol aangepast voor haar volleybalcompetitie. 

Regel 1: Thuis blijven bij gezondheidsklachten; 

Regel 2: Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de sporthal; omkleden in 
kleedkamers is erg lastig gezien de 1,5 meter afstandsregel;  

Regel 3: Volg bij binnenkomst van de sporthal de aangewezen route pijlen naar de 
betreffende kleedkamers; hier kunt u van schoeisel wisselen; 

Regel 4: Moet u spelen/fluiten om 19.15 uur dan kunt u na binnenkomst (vanaf 19.00 
uur) via de aangegeven route in de kleedkamer van schoeisel wisselen. 
Daarna dient u op de tribune te wachten totdat u een seintje krijgt van het 
bestuur om de speelzaal te betreden (19.10 uur) Na einde van uw wedstrijd, 
20.15 uur of eerder, dient u de speelzaal weer te verlaten. Dit geldt niet voor 
de scheidsrechters die om 20.20 moeten spelen dan wel fluiten. De spelers 
kunnen in de kleedkamer van schoeisel wisselen. En daarna via de 
aangegeven route de zaal verlaten (naar huis of naar het sportcafé, waar u 
weer de daar geldende Coronaregels opvolgt) 

Moet u spelen/fluiten om 20.20 uur dan kunt u na binnenkomst (vanaf 20.00 
uur) via de aangegeven route in de kleedkamer van schoeisel wisselen. 
Daarna dient u op de tribune te wachten totdat de eerste speelronde is 
afgelopen (20.15 uur) en u een seintje krijgt van het bestuur om de speelzaal 
te betreden.  Na einde van uw wedstrijd, 21.20 uur of eerder, dient u de 
speelzaal weer te verlaten. Dit geldt niet voor de scheidsrechters die om 21.25 
uur  moeten spelen dan wel fluiten. De spelers kunnen in de kleedkamer van 
schoeisel wisselen en daarna via de aangegeven route de zaal verlaten (naar 
huis of naar het sportcafé, waar u weer de daar geldende Coronaregels 
opvolgt) 

Moet u spelen/fluiten om 21.25 uur dan kunt u na binnenkomst (vanaf 21.10 
uur) via de aangegeven route in de kleedkamer van schoeisel wisselen. 
Daarna dient u op de tribune te wachten totdat de tweede speelronde is 
afgelopen (21.20 uur) en u een seintje krijgt van het bestuur om de speelzaal 
te betreden. Na einde van uw wedstrijd, 22.25 uur of eerder, dient u de 
speelzaal via de eerste deur (herenzijde) weer te verlaten. Dit geldt niet voor 
de bestuursleden; zij breken eerst de velden weer af. De spelers kunnen in de 
kleedkamer van schoeisel wisselen en daarna via de aangegeven route de 
zaal verlaten (naar huis of naar het sportcafé, waar u weer de daar geldende 
Coronaregels opvolgt) 
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Regel 5 Tijdens de wedstrijden zijn enkel de teams incl. wisselspeler(s), 
scheidsrechters, MBV-sportverzorger en de bestuursleden in de zaal 
aanwezig. 

 
Regel 6 Er worden geen toeschouwers op de tribune toegelaten. 

Regel 7 De sporters moeten na de gespeelde wedstrijd zo spoedig mogelijk de zaal te 
verlaten via de juiste route. Men mag niet in de zaal blijven om na te praten. 

 
Het bestuur zorgt voor: 
- vochtige doekjes om ballen/stoelen etc. schoon te maken voor/na iedere wedstrijd. 
- het aanwezig zijn van handreinigingsmiddel in de zaal. 
- schone wedstrijdfluitjes, maar adviseert de mensen die de wedstrijden fluiten, zelf een 
eigen fluit mee te nemen. 
 
Het Bestuur  
Als bestuur ontraden we iedereen om na de wedstrijd te douchen gezien het beperkte aantal 
kleedkamers en de geldende corona afstandsregels. 
 
Als bestuur zijn we verantwoordelijk en aanspreekbaar op het goed naleven van de corona-
regels 
Corona coördinatoren zijn 
Wim Wolf  voorzitter  0639626675 
Wijtze Barkhuijsen penningmeester 0615126382 
 
Tot slot het volgende: 
Het bestuur beseft dat er veel regeltjes zijn die we niet gewend waren tot nu toe. Maar het 
bestuur wil voorkomen dat het erop neer komt dat het bestuur "politie agentje " gaat spelen.  
  
Corona coördinatoren MBV 
Wim Wolf (voorzitter)   
Wijtze Barkhuijsen (penningmeester) 
 
 
Blijf gezond / Voorkom besmetting 

Help besmetting te voorkomen: 

 

• Was regelmatig je handen: vóór het eten, na toiletgebruik en na hoesten, niezen of snuiten. 
Droog je handen daarna goed af. 

• Houd een zakdoek voor je mond of hoest/nies in je elleboogplooi. Gebruik liefst papieren 
zakdoeken en gooi deze weg na gebruik. Gebruik een zakdoek maar 1 keer. 

• Geef geen handen. 
• Houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar 


