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FAQ indoor volleybal (zaal en beach) 
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Algemeen 
 

Wat moet ik doen als er leden zijn met corona(-gerelateerde klachten)? 
In het coronastappenplan voor volleybalverenigingen vind je de richtlijnen hoe te handelen in 

verschillende situaties. In voorkomende gevallen kan de GGD anders adviseren. Het advies 

van de GGD is altijd leidend.  
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

Hoe gaat de verplichte gezondheidscheck in zijn werking? 
In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training. 

 

Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er 

geen klachten zijn is er niets aan de hand. Meer informatie vind je op 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie? 
Vanaf 1 december is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen 

van 13 jaar en ouder in publiek toegankelijke binnenruimtes. Dit geldt ook voor binnensport 

accommodaties. 

 

Tijdens het volleyballen hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 

Tijdens het geven van een training of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te 

dragen indien dit het geven van de training of instructie te veel belemmert. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

  

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/10/06/corona-stappenplan-voor-volleybalverenigingen
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
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Trainingen 
 

Met hoeveel personen mag je tegelijk trainen? 
In het aantal personen dat tegelijk mag trainen wordt onderscheid gemaakt in 

leeftijdsgroepen. 

 

Voor sporters van 18 jaar en ouder: 

- Voor binnen geldt dat er maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte aanwezig 

mogen zijn, inclusief trainer/begeleiders. 

- Bij teamsporten voor senioren kan er getraind worden in groepjes van maximaal 4 

personen. De trainer/begeleider telt binnen niet mee bij maximum aantal van 4 

personen, mits de trainer buiten het veld blijft. 

- In die groep van maximaal 4 personen moet men continu 1,5 meter afstand houden 

ten opzichte van elkaar. 

- Het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort. 

- Er moet een duidelijke afbakening zijn tussen de verschillende groepjes. 

- De groepjes mogen niet mengen. 

 

Voor kinderen en jeugd in de volleybalspeeltuin, CMV of ABC jeugd leeftijd: 

- Kinderen en jeugd die vallen onder jeugdcompetities zijn uitgezonderd van groepjes 

van 4 en maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte. 

- Iemand die 18 jaar is en in de jeugdcompetitie is ingedeeld mag dus wel blijven 

trainen met zijn/haar team.  

Gemeentes kunnen hiervoor afwijkende, strengere, richtlijnen hanteren. De richtlijn 

van de gemeente gaat hierbij altijd vóór wat er vanuit de Nevobo geschreven wordt. 

- Na afloop van de training geldt wel het maximum van 4 voor de groepsgrootte voor 

jeugd van 13 jaar en ouder. 

 

Bij een combinatie van senioren en jeugd: 

- Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en 

kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen per 

zelfstandige ruimte en voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van 4 

personen. Jeugd en kinderen tellen in dit geval dus mee in het maximum aantal van 

30 personen per zelfstandige ruimte. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 
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Hoeveel groepjes van maximaal 4 personen kunnen er op een veld trainen? 
Indien de ruimte het toelaat, de groepjes duidelijk afgebakend zijn, niet mengen en het 

herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort, kun je dit naar de mogelijkheden op 

locatie anders invullen. De regel blijft dat aan een oefening/ spelvorm maximaal 4 personen 

tegelijk meedoen. Tevens geldt het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. 

 

Voor kinderen en jeugd geldt het maximum van 4 personen per groepje en het maximum van 

30 personen per zelfstandige ruimte niet en zijn er geen restricties aan het aantal wat tegelijk 

op een veld of in de hal mag trainen. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 
Mag je tijdens de training 4 tegen 4 spelen? 
Tijdens het trainen mag je als groepje van dezelfde materialen gebruik maken. Echter je mag 

niet tussen de groepjes overspelen of met meerdere groepjes tegelijk van dezelfde 

materialen gebruik maken. Dan ben je feitelijk als een grotere groep aan het trainen. 

2 tegen 2 spelen is wel toegestaan. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

Mag een trainer meerdere groepjes van 4 personen tegelijk training geven? 
Dit mag zolang de trainer ieder groepje apart instructie/ aanwijzingen geeft. Centrale 

instructie/ aanwijzingen worden als groepsles gezien en zijn daarom niet toegestaan.  
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

Voor welke groepen geldt de maximale grootte van 30 personen tijdens de 
training? 
Voor senioren van 18 jaar en ouder geldt het maximaal aantal personen per zelfstandige 

ruimte van 30 personen. Ook als de sporters bestaan uit een combinatie van senioren en 

jeugd onder de 18 jaar geldt het maximum van 30 personen. Jeugd en kinderen tellen in dit 

geval dus mee in het maximum aantal van 30 personen per zelfstandige ruimte. 

 

Voor trainingen van alleen kinderen en jeugd onder de 18 jaar geldt het maximale aantal van 

30 personen per ruimte niet. Voor de trainers van jeugdteams gelden, mits 18 jaar of ouder, 

wel de richtlijnen wat betreft afstand houden en maximale groepsgrootte per zelfstandige 

ruimte. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 
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Mag een team met spelers van zowel boven als onder de 18 jaar samen 
trainen? 
Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen 

sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen en voor sporters vanaf 18 

jaar de 1,5 meter en groepjes van maximaal 4 personen. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

Mag een speler van 18 jaar of ouder bij zijn/haar eigen jeugdteam trainen? 
Alle spelers die ingedeeld zijn bij een jeugdteam mogen daar ook in meetrainen. Dit geldt dus 

ook voor dispensatiespelers. Tijdens de training worden voor hen de regels voor de jeugd 

gehanteerd. 

 

Gemeentes kunnen hiervoor afwijkende, strengere, richtlijnen hanteren. De richtlijn van de 

gemeente gaat hierbij altijd vóór wat er vanuit de Nevobo geschreven wordt. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

Moet een trainer, coach, begeleider of instructeur een mondkapje dragen 
tijdens het geven van een training in een binnensportaccommodatie? 
Tijdens het geven van een training of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te 

dragen indien dit het geven van de training of instructie te veel belemmert. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 
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Wedstrijden 
 

Zijn wedstrijden toegestaan? 
Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen 

in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters. 

 

Kinderen en jeugd t/m 17 jaar mogen wel onderling trainingswedstrijdjes spelen.  
Terug naar FAQ indoor volleybal 
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Maatregelen competitie 
 

Wat gaat er met de competitie gebeuren? 
Alle wedstrijden liggen voorlopig tot 1 januari stil. De Nevobo heeft een aantal mogelijke 

scenario’s uitgewerkt voor het vervolg van de competities. Het vervolg zal mede afhankelijk 

zijn van de duur van de huidige situatie. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

Wanneer gaan we weer spelen? 
Alle wedstrijden liggen voorlopig tot 1 januari stil. Zo gauw er meer duidelijkheid ontstaat 

vanuit de overheid wanneer er weer wedstrijden gespeeld mogen worden zal dit 

gecommuniceerd worden. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

Wat gebeurt er met de wedstrijden die nu op uitgesteld staan? 
Alle wedstrijden liggen voorlopig tot 1 januari stil. De Nevobo heeft een aantal mogelijke 

scenario’s uitgewerkt voor het vervolg van de competities. Het vervolg zal mede afhankelijk 

zijn van de duur van de huidige situatie. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

Wat gebeurt er met de eindstand van de competitie? 
Alle wedstrijden liggen voorlopig tot 1 januari stil. De Nevobo heeft een aantal mogelijke 

scenario’s uitgewerkt voor het vervolg van de competities. Het vervolg zal mede afhankelijk 

zijn van de duur van de huidige situatie. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

 

 

  

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/13/scenario-s-voor-hervatting-van-de-competitie
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/13/scenario-s-voor-hervatting-van-de-competitie
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/13/scenario-s-voor-hervatting-van-de-competitie
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/13/scenario-s-voor-hervatting-van-de-competitie
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/13/scenario-s-voor-hervatting-van-de-competitie
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/13/scenario-s-voor-hervatting-van-de-competitie
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Sporthal en faciliteiten 
 

Aan welke eisen moet de ventilatie van een sporthal voldoen? 
De eisen van ventilatie in een sporthal worden omschreven in de RIVM-richtlijnen. 

Deze zijn hier te vinden. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

We hebben (mobiele) scheidingswanden in de zaal, mogen er dan per ruimte 
30 personen in? 
Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Als de speelzaal door 

scheidingswanden opgedeeld kan worden en alle delen hebben een eigen in- en uitgang, dan 

kunnen de afzonderlijke delen als zelfstandige ruimten gezien worden. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie? 
Vanaf 1 december is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht voor iedereen 

van 13 jaar en ouder in publiek toegankelijke binnenruimtes. Dit geldt ook voor binnensport 

accommodaties. 

 

Tijdens het volleyballen hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. 

Tijdens het geven van een training of instructie is het niet verplicht om een mondkapje te 

dragen indien dit het geven van de training of instructie te veel belemmert. 
Terug naar FAQ indoor volleybal 

 

Heb je vragen?  

Heb je vragen over de inhoud van de protocollen? Neem dan contact op met de 

medewerkers wedstrijdwezen uit jouw regio. Voor algemene vragen over de toepassing van 

het protocol kun je contact opnemen met Janine Pleizier via janine.pleizier@nevobo.nl. 

 

https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
https://www.nevobo.nl/over-ons/communicatie/contact/
https://www.nevobo.nl/over-ons/communicatie/contact/
mailto:janine.pleizier@nevobo.nl

