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Pauwervoll buitentrainingen volleybal 
 

Dit document bestaat uit drie delen: 
- Het protocol, beschrijft hoe we om gaan met de corona-maatregelen en de 

noodverordening. 
- Praktische informatie 
- Indeling van dag, tijden en teams 

 
Pauwervoll wil de trainingen weer gaan opstarten tot in ieder geval eind juni, wellicht kan dit nog 
twee weken verlengd worden. Pauwervoll werkt samen met InterActie. Hierbij is Pauwervoll 
verantwoordelijk voor de sportactiviteit en het handhaven van het protocol. Bij het herhaaldelijk 
overtreden van de noodverordening kan de gemeente maatregelen nemen, zoals het uitsluiten van 
deelname van personen tot het volledig afsluiten van de accommodatie. Dit wil niemand, dus houd je 
aan de regels! 
We mogen voor de trainingen het beachveld gebruiken aan de achterzijde van Calluna. Op alle 
avonden, behalve woensdag, is ook Sparta aanwezig. Hier moet rekening mee gehouden worden. Op 
woensdag is het wel mogelijk een tweede volleybalveld neer te leggen.  
 

De dagen en tijden zijn besproken met InterActie en Sparta. 
Er kan dus niet zomaar gewisseld worden van dag en tijd! 
De trainingen gaan niet door wij zware regen en onweer! 

 
 

Protocol Pauwervoll 
Pauwervoll verwacht de volgende veiligheid- en hygiëneregels van alle deelnemers (spelers en 
begeleiders), en de ouders van deelnemende jeugd: 

- Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts, 

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 °C) of benauwdheidsklachten 
heeft. Nadat iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mag er weer gesport worden.  

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus.  
- Houd 1,5m afstand (2 armlengtes) afstand van ieder ander persoon buiten jouw huishouden 

(uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar tijdens het sporten). 
- Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze gelijk weg. 
- Was voor en na de training thuis je handen met water en zeep voor minimaal 20 seconden. 
- Douchen op de sportlocatie is niet mogelijk. 
- Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen. 
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor de volleybaltraining na de locatie, en ga na afloop 

gelijk naar huis. 
Het meest recente protocol is te vinden op: nocnsf.nl/sportprotocol 
 
 
 
 

 
Lees deze informatie goed door voor de veiligheid van anderen en jezelf! 

 
De belangrijkste regel: houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand  

van ieder andere persoon buiten jouw huishouden,  
uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18 jaar tijdens sportactiviteiten.  

Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand; 
 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Invulling protocol Pauwervoll 

1. houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 
huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18 jaar tijdens sportactiviteiten.  

2. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand; 
3. Iedereen houdt zich aan de actuele richtlijnen en regelgeving van het RIVM en NOC*NSF. De 

meeste recente versie is hierboven beschreven. 
4. Spelers wassen thuis hun handen voor en na de training en regelen zelf desinfectiemiddelen 

voor tijdens de training. 
5. Teams nemen zelf ballen mee, dit mogen ook de ballen uit de zaal zijn, of eigen beachballen. 
6. Velden (inclusief lijnen) worden door Pauwervoll geregeld en blijft liggen bij het veld. 
7. De ingang naar het achterterrein van Calluna is via de parkeerplaats. 
8. Brengen en halen van de jeugd is volgens het ‘Kiss&Ride’systeem. Senioren kunnen de auto 

of fiets parkeren op de parkeerplaats van Calluna (zie afbeelding).  
9. De looproutes zullen ter plaatse worden aangegeven. 
10. Spelers gaan rechtstreeks van de ingang naar het veld. Hierbij wordt erop gelet de trainingen 

van Sparta niet te storen. 

11. Ouders (behalve als trainer/begeleider van de training) mogen niet verder dan het hek. 
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Praktische informatie en regels  
1. Iedereen boven de 12 jaar houdt de verplichte 1,5m afstand! 
2. Iedereen houdt zich aan de actuele richtlijnen en regelgeving van het RIVM.  
3. Jeugdtrainingen zijn onder begeleiding van een volwassene (trainer/ouder). 
4. Spelers wassen thuis hun handen voor en na de training en regelen zelf desinfectiemiddelen 

voor tijdens de training. 
5. Ga voor de training thuis eerst nog even naar het toilet. Douchen en toilet is niet mogelijk. 
6. Pauwervoll is te gast op het terrein, dus het buitenbad van Calluna en de speeltoestellen 

mogen NIET gebruikt worden. 
7. Teams nemen zelf ballen mee (eigen ballentas of eigen beachballen), velden, inclusief lijnen, 

worden door Pauwervoll geregeld. 
8. Er wordt getraind op zand en eventueel op gras (alleen woensdag) Het trainen op zand is bij 

lichte regen geen probleem. Het trainen op gras is bij regen niet mogelijk. Bij onweer is er 
geen training (of wordt de training gestopt)! 

9. Trainingen zijn optioneel, maar wanneer een team niet komt moet dit wel gemeld worden. 
10. Neem tenminste 1 liter water of ander drinken mee naar de training in een eigen bidon. 
11. Schrijf je naam op de drinkbeker of fles. 
12. Smeer je op zonnige dagen in met zonnebrand. 
13. Kom in sportkleding naar de training: omkleden is niet mogelijk. 
14. Op gras en in het zand wordt op blote voeten gespeeld. 
15. Neem een trainingspak en schoeisel mee (voor onderweg, als je op de fiets komt) 
16. Neem een handdoek en een zonnebril mee. 
17. Het schoolplein van de Klokbeker mag niet gebruikt worden. 
12. De ingang naar het achterterrein van Calluna is via de parkeerplaats. 
13. Brengen en halen van de jeugd is volgens het ‘Kiss&Ride’systeem. Senioren kunnen de auto 

parkeren op de parkeerplaats van Calluna.  
14. Kom bij voorkeur lopend of met de fiets. De vervoersmiddelen moeten buiten het terrein op 

de parkeerplaats geparkeerd worden. In verband met calamiteiten moet de achteruitgang 
altijd vrij blijven (zie afbeelding de oranje pijl en plek is de ‘Kiss&Ride’en ingang, de andere 
pijlen zijn de rijroute op de parkeerplaats). 

15. Spelers gaan rechtstreeks van de ingang naar hun eigen veld. 
16. Ouders mogen niet verder dan het hek bij de ingang. 

 
Laat weten of jullie team voldoende ballen heeft, anders gaan we kijken wat er mogelijk is. De 

belijning wordt nog geregeld en zal uiterlijk maandag 8 juni aanwezig zijn bij Calluna. 
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Indeling van dag, �jden en teams 
 

- Teams regelen zelf de ballen, belijning van het beachveld is uiterlijk 8 juni aanwezig. 
- Teams zorgen zelf voor reinigingsmiddelen �jdens de training 
- Bij de jeugd (meiden A1 en meiden C1) geldt een verplichte aanwezigheid van een trainer of 

begeleider (ouder). Dit wordt door het team zelf geregeld.  
 
 
Maandag (veld beschikbaar van 18.00 tot 20.00 uur) 

- 18.00 tot 19.00 uur: Dames 1 
- 19.00 tot 20.00 uur: Heren 3 

In overleg kan er ook twee uur achter elkaar getraind worden door één team, dan wordt er per team 
dus 1x per twee weken gesport. Dit kan onderling geregeld worden. 
 
 
Dinsdag (veld beschikbaar van 17.30 tot 22.00 uur) 

- 17.00 tot 18.30 uur: Meiden A1  
- 18.30 tot 19.45 uur: Dames 3 
- 19.45 tot 21.00 uur: Heren Recreanten A 

 
 
Woensdag (beachveld en grasveld beschikbaar van 19.00 tot 21.00 uur) 

- 19.00 tot 21.00 uur: Heren 2 (beachveld) 
- 19.00 tot 20.00 uur: Dames Recreanten B (grasveld) 
- 20.00 tot 21.00 uur: Heren 1 (grasveld) 

Heren 1 en 2 kunnen in overleg wellicht met elkaar afwisselen, zodat beide teams 1x één keer in de 
twee weken langer kunnen trainen op het beachveld.  
 
 
Donderdag (veld beschikbaar van 18.00 tot 20.30 uur) 

- 18.00 tot 19.15 uur: Meiden C1 
- 19.15 tot 20.30 uur: Dames 2 

 
 
 


