
 

Coronaprotocol Set Uppers Oldambt tijdens wedstrijden 
in de Eextahal te scheemda (volgens het protocol indoor volleybal van de Nevobo, 

het landelijk protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en de adviezen van het RIVM) 

1. Algemeen: 
• Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand! 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 

• Houdt 1,5 meter afstand (ook op de spelersbank) en vermijd drukte 

• Was vaak je handen, neem bij voorkeur als team desinfecteringsgel van thuis mee 

• Vermijd hard stemgebruik, het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan 

• Een mondkapje wordt geadviseerd in de openbare ruimtes, behalve sporthal en kleedkamers  

2. NEVOBO richtlijnen: 
• Vanaf 29 september is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sport activiteiten 

• Vanaf 29 september gaan sport kantines tijdelijk dicht 

• Begeleiding van jeugd (t/m 17 jr)door ouders naar uitwedstrijden: de ouders worden als 
begeleidingsteam en niet als publiek gezien, beperk dit tot het minimum noodzakelijk aantal 

• Schud geen handen en vermijd fysiek contact, maar begroet de tegenstanders en de 
scheidsrechter wel 

3. SET UPPERS: 
• Gebruik bij binnenkomst de ingang rechts 

• Volg de regels en aanwijzingen van de zaalwacht op in de sporthal 

• De kleedkamers en douches zijn beschikbaar, maar een zo kort mogelijk verblijf wordt verwacht 

• Ga pas bij aanvang van de wedstrijd de zaal in 

• Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd thuis al is ingevuld 

• Registeer je bij binnenkomst van de hal als je niet via DWF ben geregistreerd (bijv. chauffeurs) 

• Houd bij het wisselen van teams ook de 1,5 meter afstand aan 

• Laat geen afval achter, gooi gelijk alles in de prullenbak (kleedkamers, hal) 

4. Eextahal / sportcafe: 
• Het sportcafe is toegankelijk,  maar er dient gereserveerd te worden zie: 

https://sportcafescheemda-terras19.eatbu.com/?lang=en#reservation  om een plek in het 
sportcafe te reserveren en  

•  https://eextahal.com/over_ons/sporthal/eextahal-en-het-coronavirus/   voor specifieke regels 
van de Eextal  

https://sportcafescheemda-terras19.eatbu.com/?lang=en#reservation
https://eextahal.com/over_ons/sporthal/eextahal-en-het-coronavirus/

