
Update 7-10-2020 

 

Je team komt een wedstrijd volleyballen 

bij ROWI 
 

 

Waar moet je als team, NEVOBO of ORV, rekening mee houden? 
 

ROWI gaat er vanuit dat er kennis is genomen van het algemene protocol van de NeVoBo 

en van ROWI en de richtlijnen van het RIVM. 

Hier onder hebben wij de belangrijkste punten op een rijtje gezet. 

 

SPORTHAL HET TURFSCHIP 

• Alle spelers komen in tenue naar de sporthal, er is GEEN mogelijkheid om je om te 

kleden in de kleedkamers 

• Bij binnenkomst van Het Turfschip draag je een mondkapje en desinfecteer je je handen 

• Alle (jeugd)leden dragen een mondkapje (ook leden die <13 jr zijn) 

• Looproute volgen naar de sporthal (bevindt zich op de 1ste verdieping) 

• KOM NIET TE VROEG !! 

• Tribune is niet toegankelijk voor sporters (vanaf 28-9-2020) 

• Na afloop van de wedstrijd via de kleedkamer (die je is toegewezen) de zaal verlaten, 

omkleden kan, mits er 1,5 m afstand wordt aangehouden. DOUCHES zijn per 1-10-2020 

in gebruik, 3 per kleedkamer 

• Er is HORECA beneden, hier dient men zich te registeren en een mondkapje te dragen 

 

• Wedstrijdronde 15:00 

• Teams melden zich bij de ingang van het Turfschip bij een vrijwilliger van ROWI 

en krijgen een ruimte toegewezen waar ze kunnen wachten 

• Op aanwijzing van de wedstrijdleiding worden ze toegelaten in de sporthal 

• Coach of aanvoerder meldt zich bij de wedstrijdleiding om het DWF in te vullen 

• Na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk de sporthal verlaten om ruimte te 

maken voor de volgende ronde (indien van toepassing) 

• Wedstrijdronde 17:00 

• Teams melden zich bij de ingang van het Turfschip bij een vrijwilliger van ROWI 

en krijgen een ruimte toegewezen waar ze kunnen wachten tot de sporthal vrij is 

• Op aanwijzing van de wedstrijdleiding worden ze toegelaten in de sporthal 

• Coach of aanvoerder meldt zich bij de wedstrijdleiding om het DWF in te vullen 

 

SPORTHAL DE GONG 

• Alle spelers komen in tenue naar de sporthal, er is GEEN mogelijkheid om je om te 

kleden in de kleedkamers 

• Bij binnenkomst van de Gong draag je een mondkapje 

• Looproute volgen, kleedkamers zijn uitgang, via centrale halletje de sporthal betreden 

• Op aanwijzing van de wedstrijdleiding worden de teams toegelaten tot de sporthal 

• Bij betreden van het veld desinfecteer je je handen 

• Na afloop van de wedstrijd via de kleedkamers de zaal verlaten, omkleden en douchen 

kan wel mits er 1,5 m wordt aangehouden 

• HORECA is gesloten 


