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In dit document staan de afspraken zoals die gelden bij Taurus in verband met de 
maatregelen rondom COVID19. 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. We willen benadrukken dat het 
iedereen vrij staat zijn/haar eigen afweging te maken om wel of niet te komen trainen.  

Regels gebruik Toreador: 

• Bij de ingang van de Toreador is een tafel met handgel geplaatst. Let erop dat als je 
opent, je deze tafel buiten bij de ingang van de Toreador zet; 

• Er is bewegwijzering aanwezig in de Toreador, let daarop! 
• De tafels en stoelen staan opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM. Let erop dat 

deze niet verplaatst mogen worden!  
• Op alle tafels in de Toreador is een QR-code aanwezig waarmee je je 

contactgegevens kan achterlaten. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het 
evt. bron- en contactonderzoek van de GGD en na twee weken automatisch 
vernietigd;  

• Na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, 
als buiten het veld, in de sportkantines en de kleedruimtes de 1,5 meter 
gewaarborgd kan worden. 

Algemene regels in de sporthal: 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
• 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;  

• Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar 
een afstand bewaren van minimaal 1,5 m. 

Regels tijdens het sporten: 

• Tijdens het sporten geldt de 1,5m regel niet waar dat de sportbeoefening in de weg 
staat; 

• Schud geen handen, raak elkaar niet onnodig aan;  
• Kleedkamers en douches kunnen beperkt gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder 

geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand; 
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Regels rondom wedstrijden en toernooien: 

• Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. 
Hierbij mag publiek aanwezig zijn, toeschouwers moeten een vaste zitplaats hebben. 
Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de 
sporters moeten houden; 

• Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en sporters;  
• Geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden; 
• Het aantal sporters en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk voor de 

sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd); 
• Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van 

buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan 
en/of bij uitwedstrijden. 
 

Extra aandachtspunten: 

• Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training 
bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
(licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk 
of smaak; 

• Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden en trainingen is niet 
toegestaan in groepsverband; 

• Als bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er 
richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron en 
contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD 
geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en 
regio verschillen; 

• Voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Aanpassingen van 
instellingen zijn niet nodig; 

• Zet ramen en deuren open, let erop dat deze aan het eind van de avond weer 
gesloten worden! 

• Bespreek met elkaar hoe de regels het best nageleefd kunnen worden en spreek 
elkaar hier ook op aan; 

• Josien Leurdijk is contactpersoon voor de gemeente. 

 

Op de website van het NOC/NSF zijn de actuele protocollen te vinden. We hebben zoveel 
mogelijk aanwijzingen zichtbaar in de sporthal en in de Toreador opgehangen, maar mogelijk 
zijn er nog vragen of opmerkingen, stel deze gerust! 
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We willen een tijdelijke werkgroep COVID19 oprichten. Deze werkgroep is bedoeld om 
een en ander in goede banen te leiden, ervoor te zorgen dat alle vragen beantwoord 
worden, creatieve ideeën uitgevoerd kunnen worden en de werklast een beetje verdeeld 
wordt.  

Ook vragen we van de werkgroep leden om de protocollen in de gaten te houden zodat we 
evt. wijzigingen direct door kunnen voeren. Als je interesse hebt om in deze tijdelijke 
werkgroep plaats te nemen, neem dan contact op met Josien Leurdijk op 06-44576647 of 
josien.leurdijk@taurusvolleybal.nl 
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