
Overzicht sportaccomodaties en Corona beleid
update 24-09-2020

Vereniging Accommodatie Plaats Kleedkamers open Sportkantine open Tribune open Bijzonderheden Website

Atalante Dorpshuis Horssen

Ja, max. 10 personen per kk/3 pers. tegelijk 

douchen/ 1kk per team Ja Ja, registratie vooraf voor publiek https://www.atalantehorssen.nl/

Boemerang Komeet De Heuvel Druten Ja Ja, max. 25 personen Ja

https://boemerangkomeet.nl/volgende-

week-start-seizoen-20-21/

DVOL De Spil Lent Ja, max 6 personen per kk Ja ? https://www.dvol.nl/corona-protocol/

Gemini De Helster Elst Ja Ja

Ja, alleen voor wachtende teams of 

teambegl. / geen supporters https://gemini-elst.nl/

Heijendaal Radboud sportcentrum Nijmegen Nee ? ?

https://nsvvheyendaal.nl/ // 

https://www.ru.nl/rsc/actueel/corona-

veiligheidsvoorschriften/

Hexagon Walburgen Gendt Ja, max. 10 personen per kk Ja ? https://vchexagon.nl/

Isala De Rosmolen Beneden Leeuwen

Ja, tot 18 jaar onbeperkt aantal, vanaf 18+: 

max 7 personen per kk

Ja,  op reservering (van tevoren) / 

indien er plek is, mag een team in de 

kantine plaatsnemen na toestemming 

beheerder

Ja, registratie vooraf voor publiek en 

spelers https://isala77.nl/

Kidang De Bongerd Bemmel ? ? Nee https://kidang.nl/

Nuovo Sporthal Doorwerth Doorwerth Ja, max. 6 personen per kk Ja, alleen zitplaatsen ? https://nuovovolleybal.nl/cms/

Pegasus De Ark van Oost Nijmegen Ja Ja, max. 50 personenen Ja

https://www.pegasusvolleybal.com/ma

atregelen-covid-19-voor-pegasus/

Touche MFA dn Hoender Dreumel

Ja,op WEDSTRIJDAGEN alleen voor 

bezoekende verenigingen op Ja Nee, gesloten voor alle publiek www.vvtouche.nl

Trivos Arcus Wijchen Ja, maar 1,5 meter verplicht Ja, alleen zitplaatsen, 4 pers. per tafel Ja

https://trivos.nl/corona/2020/04/25/in

formatie-volleybal/

Tweestroom Walburgen Gendt Ja, max. 10 personen per kk Ja ?

https://www.tweestroomsv.nl/trainen-

tijdens-corona.html

Vocasa Vocasahal Nijmegen Ja Ja Ja

https://www.vocasa.nl/start-nieuwe-

seizoen-en-corona-richtlijnen-vocasa-

hal/

Weekenders De Paulus Winssen ? ?

geen informatie beschikbaar; regels 

hangen bij accommodatie https://weekenders.nl/

Xanthos De Wanmolen Zetten ja ja Ja, max 48 toeschouwers

aanwezigheidsregistratie van spelers en 

publiek http://xanthosvolleybal.nl/

*) alle sporters dienen zich te houden aan de algemene RIVM richtlijnen: desinfectie van handen bij binnenkomst, 1,5 meter afstand bewaren, volg aangegeven routes en regels

*) publiek dient zich te houden aan de regels van de accommodatie (m.b.t. looproutes, afstand houden, desinfectie en registratie bij bezoek)

*) voor publiek maar ook voor spelers geldt: geen geforceerd stemgebruik, (schreeuwen, joelen, yellen) in en rond het veld en op de tribunes

*) zingen en yellen is niet toegestaan ( = geforceerd stemgebruik)

*) ga zoveel mogelijk omgekleed naar een wedstrijd en douche bij voorkeur thuis

*) zoveel mogelijk gebruik van eigen bidon/drinkfles

*) geef geen handen aan officials en tegenspelers

*) bij alle horeca gelegenheden (dus ook sportkantines) geldt registratie vooraf / bij binnenkomst

Tenslotte: bij twijfel over de maatregelen: check de site van de vereniging of accommodatie; hier worden ook updates geplaatst

https://www.atalantehorssen.nl/
https://boemerangkomeet.nl/volgende-week-start-seizoen-20-21/
https://boemerangkomeet.nl/volgende-week-start-seizoen-20-21/
https://www.dvol.nl/corona-protocol/
https://gemini-elst.nl/
https://nsvvheyendaal.nl/
https://nsvvheyendaal.nl/
https://nsvvheyendaal.nl/
https://vchexagon.nl/
https://isala77.nl/
https://kidang.nl/
https://nuovovolleybal.nl/cms/
https://www.pegasusvolleybal.com/maatregelen-covid-19-voor-pegasus/
https://www.pegasusvolleybal.com/maatregelen-covid-19-voor-pegasus/
http://www.vvtouche.nl/
https://trivos.nl/corona/2020/04/25/informatie-volleybal/
https://trivos.nl/corona/2020/04/25/informatie-volleybal/
https://www.tweestroomsv.nl/trainen-tijdens-corona.html
https://www.tweestroomsv.nl/trainen-tijdens-corona.html
https://www.vocasa.nl/start-nieuwe-seizoen-en-corona-richtlijnen-vocasa-hal/
https://www.vocasa.nl/start-nieuwe-seizoen-en-corona-richtlijnen-vocasa-hal/
https://www.vocasa.nl/start-nieuwe-seizoen-en-corona-richtlijnen-vocasa-hal/
https://weekenders.nl/
http://xanthosvolleybal.nl/

