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Wat betekent mondkapjes advies voor volleybal? 

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch 
mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Om duidelijkheid 
te verschaffen over hoe we in het volleybal hier het beste mee om kunnen gaan, 
is hieronder een aantal aanvullende adviezen op een rijtje gezet: 

 Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het 
houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen 
in de zaal; 

 Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij 
binnenkomst op en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes; 

 Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd/training 
gaan de mondkapjes af; 

 Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de 
bank mondkapjes te dragen; 

 De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven 
bij het geven van aanwijzingen aan het team; 

 Eventueel aanwezige lijnrechters, tellers en aanwezige jury houden hun 
mondkapje op; 

 Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun 
mondkapje op; 

 De scheidsrechters hoeven geen mondkapje op tijdens de wedstrijden. 
 

Intussen is ons protocol hierop ook uitgebreid met deze paragraaf over het dragen 
van mondkapjes. 

Ik doe hierbij ook een oproep op ieders verantwoordelijkheid om de in het protocol 
opgestelde maatregelen op te volgen / serieus te nemen. Spreek elkaar er ook op 
aan als je merkt dat de regels niet goed worden nageleefd en je je daardoor ook niet 
veilig voelt. 

Speciale oproep betreffende het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal. Dit 
lukt ons nog steeds niet zo goed. Ik snap dat het moeilijk is om je gedrag hierop aan 
te passen, maar doe hierbij toch een vriendelijke oproep aan jullie allemaal om de 
komende wedstrijden/trainingen hier iets anders voor te bedenken. Alleen met 
elkaar kunnen we het virus de baas. 

De Nevobo geeft ook de mogelijkheid om tijdens de wedstrijd niet van speelhelft te 
wisselen. Dit kan je in onderling overleg als teams afspreken. 

Met sportieve groet, 

Edwin Dijkshoorn – Voorzitter ACE’19 
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Vanaf Zaterdag 17 oktober a.s. start zaaldienst 
 

In de vorige nieuwsbrief (nieuwsbrief 12) heb ik namens het bestuur een oproep 
gedaan voor vrijwilligers die er met ons voor kunnen zorgen dat alles mbt de COVID-
19 maatregelen tijdens trainingen- en wedstrijddagen goed verloopt. Een oproep 
aan leden, maar ook aan niet-leden die onze vereniging een warm hart toe dragen. 

Tot op vandaag hebben we nog geen aanmeldingen ontvangen. Ook niet 1 vraag 
over wat er dan van je wordt verwacht.Ik vind dit zacht uitgedrukt zeer 
teleurstellend. 

Ik zie ook dat het niet te doen is om dit met een klein team vol te blijven houden. 
Om meer vrijwilligers te mobiliseren, zullen we binnenkort met een speciale 
communicatie starten om dit met jullie allemaal te bespreken. 

Daar we ook nu ervoor moeten zorgen, dat de boel op wedstrijddagen blijft draaien, 
stellen we per direct voor de wedstrijddagen op de zaterdag een zaaldienst in. Dit 
betekent dat we via de trainersapp een rooster zullen delen, waarin aangegeven is 
welk team of welke teams die zaterdag zaaldienst hebben. Dit betreft alleen 
senioren teams. Met het rooster zal ook worden gedeeld wat van jullie als zaaldienst 
wordt verwacht. De eerste zaterdag is zaterdag 17 oktober 2020. 

We rekenen ook hier op jullie medewerking. 

Door het Corona-virus is alles een beetje anders en zijn er richtlijnen waar wij en ons 
publiek ons allemaal aan moeten houden om ervoor te zorgen dat we gezond blijven 
en lekker kunnen blijven volleyballen in plaats van dat we  in quarantaine moeten. 
De richtlijnen kun je terug vinden in het  Protocol Covid-19 voor bezoekers en 
sporters. We sturen het protocol mee met deze nieuwsbrief, we delen dit via de 
trainers in de app-groep en je kunt het altijd terug vinden op onze website 
www.ace19.nl 

 

Met een sportieve volleybal groet, 

Edwin Dijkshoorn 

Voorzitter ACE’19 
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Nieuwe bestuursleden gezocht 

In de afgelopen 2 jaar is er hard gewerkt aan de opzet van onze nieuwe vereniging 

ACE’19. Voor de volgende fase, het verder neerzetten van een leuke en stabiele 

volleybalvereniging voor Doesburg-Angerlo en omgeving, zoeken we leden die hier 

graag aan mee willen werken. 

Onze vereniging kenmerkt zich door een aantal zaken die we ook graag terug zien in 

het bestuur/commissies en de speerpunten van de vereniging. Deze kenmerken zijn: 

- Grote vertegenwoordiging dames/meiden versus heren/jongens 

- Twee enthousiaste groepen recreanten 

- Veel enthousiaste jeugdleden 

Als je nu kijkt naar het bestuur en technische commissie, dan zie je over het 

algemeen heren in de leeftijd van 50+. We zouden graag zien dat dit wat gaat 

veranderen, meer in lijn met de hierboven genoemde kenmerken. 

In de komende tijd zullen we vanuit het bestuur jullie allemaal eens opzoeken om 

hier verder over te praten en te kijken wat jullie gedachten daarbij zijn. 

Weet je nu al dat je graag je steentje aan de toekomst van ACE’19 wilt bijdragen, laat 

mij of een van de andere bestuursleden dit dan weten. 

Met sportieve groet, 

Edwin Dijkshoorn (voorzitter ACE’19 – voorzitter@ace19.nl)  
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Nieuwe leden gezocht 

Daar waar leden stoppen, hebben we ook voortdurend nieuwe leden nodig om als 

vereniging te blijven bestaan. In deze rubriek ‘Nieuwe leden gezocht’ zullen we in 

iedere nieuwsbrief op een bepaalde manier aandacht besteden aan het werven van 

nieuwe leden. 

Deze maand aandacht voor onze allerjongste volleybalsters/volleyballers.  

Volleybal is niet de makkelijkste sport om te leren. Om die reden bestaat er voor 

kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar Cool Moves Volley (CMV). Via de zes CMV-

niveaus leren kinderen stap voor stap, op een speelse manier, alle volleybal-

technieken. CMV-competitie spelen kan onder de vlag van de Nevobo.  

Meer informatie is te vinden op: 

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/ 

                             

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 
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