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Het laatste nieuws: 

Welkom terug 

We gaan weer volleyballen, maar het is anders dan we gewend zijn. Het grote 

verschil is dat we momenteel niet binnen mogen sporten en daardoor uitwijken 

naar volleybaltraining op gras. Op het terrein van korfbalvereniging de Rivalen 

hebben we een 4-tal volleybalvelden uitgezet. 

Om met elkaar buiten te kunnen volleyballen, gelden er vanwege het corona-virus 

een groot aantal regels waar we ons allemaal aan moeten houden. Indien je je niet 

houdt aan de geldende regels, zal je hier de eerste keer op aangesproken worden. 

Bij een tweede keer zal je verdere toegang tot het terrein en het buiten trainen 

worden ontzegd. 

Algemene regels 

- Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) 

symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag 

je weer sporten en naar buiten 

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 

coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact 

met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien 

dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was 

(volg hierin het advies van de GGD) 

- Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test 

- Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad 

met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. 

Waar gaan we volleyballen? 

Op het terrein van korfbalvereniging de Rivalen, Den Helder 2, Doesburg (ingang 

bij de kegelclub) 

 

mailto:voorzitter@ace19.nl
mailto:secretaris@ace19.nl
mailto:penningmeester@ace19.nl
http://www.ace19.nl/
https://www.facebook.com/volleybalverenigingace19
https://www.facebook.com/volleybalverenigingace19


Nr.7 – Mei 2020 Blad 2/3 

Nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen van: 

 

 

  

Regels voor de training 

- Kinderen komen zo veel mogelijk alleen. De fiets kan op het terrein in de 

stalling. Is dit niet mogelijk, dan kunt u uw kind afzetten en gelijk weer 

doorrijden.           

- Ouders of anderen die geen rol op het terrein hebben, mogen het terrein 

niet betreden 

- Alle faciliteiten (kleedkamers/douches/kantine/toiletten) op het terrein zijn 

gesloten. Zorg dus dat je thuis naar het toilet bent geweest en kom in 

sportkleding naar de sportlocatie                                                                                       

- Neem je eigen bidon (thuis vullen) en handdoek mee 

- Voor het betreden van het veld loop je langs de tafel met desinfectiemiddel 

om je handen te desinfecteren 

- Na het desinfecteren van je handen loop je naar het veld waar je training 

hebt en volg je de aanwijzingen van de aanwezige kaderleden (herkenbaar 

aan 1,5 meter hesjes) 

- Op het terrein hanteren we zo veel mogelijk 1-richtingverkeer 

- Zorg dat je maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig 

bent 

Regels tijdens de training 

- Sporters blijven op hun eigen veld. Er wordt per veld instructie gegeven met 

inachtneming van 1,5 meter afstand. 

- Er worden alleen ballen van de vereniging gebruikt en de ballen worden na 

iedere training gedesinfecteerd.  

- Het net en de palen mogen niet worden aangeraakt door trainers/sporters 

(voor zover mogelijk) 

- Raak tijdens het volleyballen je gezicht zo min mogelijk aan 

- Volg de aanwijzingen van de trainer en verantwoordelijk kaderlid ter plaatse 

- Voor 13 jaar en ouder gelden de volgende extra regels:     
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 Regels na de training 

- Na de training verlaat je direct het veld en loop je weer langs de tafel om je 

handen te desinfecteren. 

- Je verlaat daarna op aanwijzing van een van de aanwezige kaderleden direct 

het terrein 

 

Trainingsschema vanaf woensdag 13 mei t/m vrijdag 22 mei 

Dag Team Aanvang Eind 

Woensdag 13 mei  CMV 18.30u 19.30u 

Woensdag 13 mei MC 18.30u 19.30u 

Woensdag 13 mei  MB 19.45u 21.00u 

Woensdag 13 mei D1 19.45u 21.00u 

Maandag 18 mei  CMV 18.30u 19.30u 

Maandag 18 mei  D1 19.45u 21.00u 

Woensdag 20 mei  MC 18.30u 19.30u 

Woensdag 20 mei MB 19.45u 21.00u 

    

 

 

Op dinsdag 19 mei zullen we het trainingsschema tot aan de zomervakantie 

bekend maken. Daarin zullen dan naar behoefte ook andere senioren teams en 

recreanten worden ingepast. 

Wanneer vinden de trainingen geen doorgang? 

- Bij onweer 

- Bij regen, dit in verband met risico op blessures  

Wanneer trainingen niet doorgaan, zal dit tijdig via de diverse teamapps worden 

gecommuniceerd. Check dus je app voordat je van huis weg gaat. 

Vragen of opmerkingen 

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen stuur 

deze dan naar secretaris@ace19.nl of stuur even een korte app  naar je 

trainer/trainster. Hij of zij deelt dit dan met ons. 

Met sportieve groet, 

Bestuur en Technische commissie ACE’19 

 

Kom onze teams   

aanmoedigen.  

Raadpleeg de app – Nevobo.nl  

Mijn competitie voor de 

speeldata/tijden en de 

speelzaal 

 

 
Zin om te helpen met het 

opzetten van de nieuwe 

vereniging? We zoeken nog 

vrijwilligers voor de diverse 

werkgroepen. 
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