Beste volleyballers,
Laten we met het goede nieuws beginnen: de homocompetitie kan weer worden gespeeld!

Wel zitten we nog steeds in het coronatijdperk en hebben we te maken met extra regels en
beperkingen, zowel vanuit het RIVM, de veiligheidsregio als de sportlocatie. Dit vraagt enige
flexibiliteit van ons en hopelijk zijn er tijdens de volgende competitiedagen steeds minder
beperkingen en kunnen we weer spelen zoals we dat gewend zijn. Na deze speeldag wordt
het waarschijnlijk alleen maar beter.
Gisteren werd pas volledig duidelijk wat de uitwerking is van de aangescherpte maatregel die
het kabinet afgelopen vrijdag voor onder meer de regio Utrecht heeft genomen. We hebben
overleg gehad met de gemeente Utrecht, afdeling Evenementen en met de directie van de
sportlocatie Olympos.
In een notendop: maatregel van kabinet heeft geen invloed op aantallen die op of in een
sportaccommodatie mogen zijn, Olympos legt wel extra beperkingen op (maximaal 100
spelers in zaal A en 50 in zaal B) en houdt de kantine gesloten ☹ (zelf eten en drinken
meenemen), maar stelt kleedkamers wel beschikbaar (hoewel gebruik ervan wordt
afgeraden en in principe alleen is voor mensen die van ver komen).
Nu volgt belangrijke info voor aanstaande zondag en achtergrondinfo. De achtergrondinfo is
alleen ter verduidelijking en de belangrijke info MOET echt worden gelezen, omdat nietnaleving grote gevolgen kan hebben.

BELANGRIJKE INFO (zie ook de bericht in app)

Sporten op Olympos: belangrijke informatie en regels
We verzoeken je kennis te nemen van deze informatie en regels vóórdat je naar
Olympos komt en ze in acht te nemen. Samen zorgen we er zo voor dat iedereen
veilig en verantwoord op Olympos kan verblijven.
Algemeen
•Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
•Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
•Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van
een bewezen COVID-19-patiënt, blijf dan ook thuis.
•Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan, zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
•Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitgezonderd tijdens het
sporten).
•Vermijd drukte.
•Was vaak je handen met water en zeep, juist ook vóór en na je bezoek aan
Olympos.
•Schud geen handen.
•Verlaat direct na het sporten de sportaccommodatie, of ga naar Sportcafé Olympos
(registratie en zitplaatsen verplicht, ook op het terras); zie de uitgebreide informatie
hier.
•Volg altijd de aanwijzingen opvan het Olympos-personeel en bij een training of
wedstrijd van de organisatie van de thuisspelende vereniging.Sporten
•Vooraf reserveren is verplicht, tenzij je deelneemt aan een training of wedstrijd van
een vereniging. Kom alleen naar Olympos met een van tevoren gemaakte
reserveringof voor je training of wedstrijd.
•Kom niet eerder dan 10 minuten voor de start van je activiteit op de accommodatie.
•Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar Olympos, bijvoorbeeld te voet, met
de fiets of met de auto(parkeer in P+R Utrecht Science Park).
•Met ingang van maandag 31 augustus 2020 zijn de kleedkamers en douches open
voor gebruik. Per kleedkamer staat aangegeven hoeveel personen er maximaal
aanwezig mogen zijn en er zijn zitplaatsen gemarkeerd in verband met de 1,5-meterregel.Als het maximum bereikt is, dien je te wachten tot er een zitplaats vrij komt.
•Er zijn geen lockers beschikbaar; neem al je persoonlijke spullen vanuit de
kleedkamer mee naar de sportaccommodatie.
•Volg de aangeven looproutes.
•Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden,
maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand
tijdelijk losgelaten worden.
•Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding,
handdoek, bidon, (boks-)handschoenen, enz.
•Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.
•Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand.

Kijk a.j.b. ook op de webpagina van de sport of les waar je aan wil deelnemen, voor
de regels die voor dat specifieke sportonderdeel van toepassing zijn.
Toeschouwers
•Kom niet eerder dan 10 minuten voor de start van de wedstrijd op de
accommodatie.
•Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar Olympos, bijvoorbeeld te voet, met
de fiets of met de auto (parkeer in P+R Utrecht Science Park).
•Houd bij 18 jaar en ouder altijd 1,5 meter afstand, dus ook op de tribunes en
galerijen in de sporthallenen langs de velden en banen buiten.
•In totaal zijn er in een sporthal maximaal 100 toeschouwers en rond een veld of
baan maximaal 250 toeschouwers toegestaan.
•Geforceerd stemgebruik of zingen in de sporthal of langs het veld of de baan is niet
toegestaan.
•Volg de aangegeven looproutes.
•En volg altijd de aanwijzingen van het Olympos-personeel en de organisatie van de
thuisspelende vereniging op.
Bij voorbaat dank voor je medewerking!

BELANGRIJKE INFO - Informatie over homocompetitie
Olympos heeft bepaalde aangescherpte maatregelen genomen:
-

Kantine is dicht
Erg vervelend, maar hopelijk eenmalig. Neem dus zelf eten en drinken mee. Mag
worden genuttigd op de balustrade en foyer boven de ingang.

-

Maximaal 100 spelers tegelijkertijd in zaal A (A1, A2 en B1) en maximaal 50 in
zaal B (B2 en C)

-

Beperkt gebruik kleedkamers
Advies: liever niet. Mogen worden gebruikt door mensen die van ver komen, maar
alleen indien strikt noodzakelijk.

Specifieke coronamaatregelen homocompetitie:
-

Houd je altijd aan de regels van het RIVM en van Olympos

-

Check de welkomstvideo waarin we een samenvatting geven van alle belangrijke
info, maar lees ook alles goed door
Dit jaar geen persoonlijk praatje als aftrap van het seizoen, maar een filmpje.

-

Kom niet te vroeg op de sportlocatie aan en vertrek weer vlot na afloop
Naborrelen is er helaas even niet bij, maar maak het extra gezellig tijdens het spelen.

-

Maximum van 8 spelers per team (incl. aanhang).
Toch meer spelers nodig of iemand die je naar de sportlocatie rijdt? Overleg dan
even met de andere teams in de poule of ze met minder spelers zijn.
Advies: liever geen toeschouwers meenemen.

-

Aangepaste speeltijden door beperkingen (eerder beginnen zaal A, eerder
stoppen zaal B)
In zaal A (veld 1:A1, veld 2: A2, veld 3: B1) wordt er al begonnen om 10:15 en in zaal
B kan er tot uiterlijk 17 uur worden doorgespeeld.

-

Poules A1, A2 en B1 spelen op tijd!
De teams in zaal A spelen strikt op tijd. Wil je vooraf even inspelen, overleg dit dan
met je tegenstander en beperk dit tot vijf minuten, want je hebt maar maximaal 45
minuten per wedstrijd. Als je nog geen twee sets hebt gespeeld en de tijd is om, dan
wordt bij een gelijke stand nog een beslissend punt gespeeld.

-

Poule B2 speelt twee sets en bij een gelijke stand een derde set
In principe kunnen wedstrijden helemaal worden uitgespeeld, maar houd de tijd in de
gaten. Er is een uitloop van anderhalf uur mogelijk.

-

Poule C speelt twee sets en twee keer tegen dezelfde tegenstander
In principe kunnen wedstrijden helemaal worden uitgespeeld, maar houd de tijd in de
gaten. Er is een uitloop van 45 minuten mogelijk.

-

Neem je eigen fluitje mee

-

Neem desinfectiemiddel mee

-

Verlaat de zaal wanneer je niet hoeft te spelen of te fluiten!
Om te garanderen dat er nooit meer dan het maximumaantal spelers in de zaal
aanwezig is, vragen we je om de zaal alleen te betreden wanneer je speelt of fluit.
(Eventuele versoepeling van deze regel kan na inventarisatie van het aantal spelers
door de coronacoördinator)

-

Blijf in je eigen zaal en ga niet naar de andere zaal
Zo kunnen we voorkomen dat we het zicht verliezen op hoeveel spelers er maximaal
in een zaal aanwezig zijn.

-

Handhaving en coronacoördinator
Mocht iemand van handhaving je aanspreken, verwijs dan meteen door naar onze
coronacoördinator Jan Buurkes.

-

Houd buiten het veld de anderhalve meter aan
Ons evenement is aangemeld bij de gemeente en zeer waarschijnlijk wordt er
gecontroleerd op de regel van anderhalve meter. Ziet handhaving dat we hier niet
aan voldoen, dan kan de competitie per direct worden beëindigd, dus houd je in het
belang van iedereen aan deze regel!

-

Bedenk een stille yell en applaudisseer bij een punt
Geforceerd stemgebruik is verboden. Bedenk een stille yell en andere methode om
elkaar op te peppen tijdens het spel. Wees creatief!

-

Maak de ballen schoon na het spelen en poets banken af

-

Maak geen foto’s en videofimpjes
De indruk kan (ten onrechte) al snel worden gewekt dat er niet aan de regels wordt
voldaan en we willen niet dat zoiets de competitie in gevaar kan brengen of Olympos
in de problemen kan brengen.

-

Voor alle overige zaken, suggesties of vragen: neem contact op met onze
coronacoördinator Jan Buurkes.
Jan heeft niet de rol van politieagent of kleuterjuf, maar om alles in goede banen te
leiden en vraagbaak te spelen. Heb je nog suggesties? Geef die dan aan hem door.
Samen maken we er ondanks de beperkingen een zo veilig en leuk mogelijke
competitie van!

Achtergrondinfo
Effect aangescherpte maatregel kabinet en zienswijze Nevobo en gemeente Utrecht

Er is inmiddels iets meer duidelijk geworden over de gevolgen voor de sport:
Raakt de maatregel voor gezelschappen van boven de 50 personen ook de sport?
Er is een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen, of daar
gelegenheid voor te geven.
Deze maatregel raakt de sport niet tenzij je sportteam uit meer dan 50 personen bestaat.
Gemeente Utrecht: alle 22 volleybalteams worden gezien als aparte gezelschappen en
de competitie kan gewoon doorgaan
Hebben deze maatregelen effect op de aantallen die op of in een sportaccommodatie
mogen zijn?
Nee, die blijven van kracht. Wat er verandert, is dat er voor samenkomsten van meer dan 50
personen een meldplicht van kracht is geworden.
Deze meldplicht betreft óók sportactiviteiten op/in sportaccommodaties. De meldplicht geldt
voor elke afzonderlijke ruimte in/op binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50
personen tegelijk zijn.
Hoe en bij wie moet een sportaanbieder die in een van de genoemde veiligheidsregio’s
ligt een samenkomst van meer dan 50 personen melden?
Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020
hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de
accommodatie”.
Melden dient uiterlijk 48 uur voor die samenkomst te gebeuren. Bij de melding dient
aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging.
Coronacoördinator en aanspreekpunt: Jan Buurkes

