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1.

Inleiding

a Algemeen
Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de Corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft
aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene
regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het Coronavirus is zeker niet verdwenen.
Dit betekent dat er bij VCN vanaf maandag 3 augustus 2020 weer een aanvang mag worden
gemaakt met de trainingen in sporthal Oostgaarde en aansluitend met het spelen van
(oefen)wedstrijden. Een eis om hiertoe over te mogen gaan is dat er voor de sporters, vrijwilligers
en toeschouwers van VCN een Coronaprotocol ligt voor het gebruik van sporthal Oostgaarde.
Het bestuur van VCN heeft een oproep gedaan voor een werkgroep Corona. De volgende
personen hebben zich aangemeld en samen de werkgroep Corona gevormd:
•
•
•
•
•
•

Robert Stubbe, voorzitter werkgroep Corona en ouder.
Ruud Bergwerff, secretaris bestuur VCN
Annemieke Zwijnenburg, lid VCN.
Gabi Arkensteijn, Dames 3.
Floris de Groot, Heren 5 en lid barcommissie.
Rosa Stubbe, MA1.

De werkgroep heeft de volgende opdracht van het bestuur van VCN gekregen:
Maak op basis van actuele regelgeving een protocol om alle aanwezigen tijdens de perioden dat
VCN sporthal Oostgaarde gebruikt, te beschermen tegen mogelijke Coronabesmetting.

b Disclaimer
Het opgestelde protocol is van VCN en geldt voor al haar leden, vrijwilligers, toeschouwers, leden
van bezoekende verenigingen, sponsoren en andere door VCN-genodigden. Voor de
totstandkoming van dit protocol is gebruik gemaakt van richtlijnen, protocollen en adviezen van:
de overheid (nationaal en lokaal), NOC/NSF, NEVOBO, Koninklijke Horeca Nederland en
Sportief Capelle.
Dit document is een “levend document” waardoor:
1. De regels opgelegd door de overheid (nationaal en lokaal), NOC/NSF en Nevobo door
een veranderde situatie zullen wijzigen;
2. Als de regels bedoeld in lid 1 wijzigen zal de Werkgroep dit protocol aanpassen;
3. In het geval dat de Werkgroep het protocol aanpast, zal de nieuwe versie ter goedkeuring
aan het bestuur van VCN aangeboden worden;
4. Na goedkeuring door het bestuur worden de leden via de website en een e-mail ingelicht;
5. Na goedkeuring door het bestuur is het protocol onvoorwaardelijk van kracht;
6. Leden kunnen ofwel via het bestuur op- of aanmerkingen doorgeven of via de
Werkgroep. In beide gevallen kan dat via het emailadres: secretariaat@volleybal-vcn.nl.
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2.

Veiligheids- en hygiëneregels

In sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is, wordt het 1,5 meter afstand houden van elkaar
losgelaten. Dit betekent, dat het spelen van volleybal weer mogelijk is.
De beheerder van sporthal Oostgaarde, Sportief Capelle, heeft aangegeven dat deze hal weer
gebruikt mag worden. De hal voldoet aan de gestelde (ventilatie) eisen conform het Bouwbesluit
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
•
•
•
•
•

•

3.
•
•

•

•
•

•

Heeft u klachten: blijf dan thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
Hou 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
Was vaak uw handen;
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
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;
Schud geen handen en geen “high fives”.

Toegang tot sporthal Oostgaarde
Voor sporthal Oostgaarde is een door VCN benoemd lid verantwoordelijk als aanspreekpunt is
voor de locatie en voor de gemeente;
Sportief Capelle heeft namens de gemeente bepaald dat de in- en uitgang gescheiden zijn.
Op de “normale” ingang is met een pijl aangegeven waar iedereen naar binnen moet, namelijk
de deur rechts naast de “normale” ingang direct toegang via de vergaderruimte. Daar eenmaal
binnen door naar de gang waar je links naar de bar kan en rechts naar de kleedkamers;
Vanaf de ingang van sporthal Oostgaarde zijn looproutes vastgesteld. Deze gelden zowel
voor de hal, als voor de gang richting- en langs de kleedruimtes en dienen door eenieder
gevolgd te worden om zo 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden en contact met
anderen te voorkomen. Men loopt aan de rechterkant van de gang en draagt daarbij een
eventuele (sport)tas om de linkerschouder of houdt deze in de linkerhand;
Desinfecteer je handen altijd bij binnenkomst met de aanwezige desinfectiemiddelen op de
tafel bij de ingang;
Indien het veld nog bezet is plaats nemen op de verrijdbare tribunes. De regel over 1,5 meter
afstand is voor de sporters van 18 jaar en ouder op de verrijdbare tribunes van kracht, omdat
zij op dat moment nog publiek zijn. Dit houdt in dat op de onderste en hoogste zitplaatsen
alleen op de beide hoeken iemand kan zitten. Op de middelste zitplaats kan maar één
persoon in het midden plaatsnemen;
Bij trainingen: alleen de spelers en trainers betreden sporthal Oostgaarde 5 minuten voor
aanvang van de training en volgen de looproutes naar de zaal. In de zaal lopen zij naar het
aangewezen trainingsveld. Ouders en/of begeleiders die een speler naar de training hebben
gebracht BLIJVEN IN PRINCIPE BUITEN OF NEMEN PLAATS IN DE KANTINE OF NEMEN
PLAATS OP DE GEMARKEERDE STOELEN OP DE BOVENTRIBUNE1. Zij betreden de
sporthal tijdens de trainingen niet. Uitzondering hierop is de groep spelers van 2 tot 6 jaar die
deelnemen aan de speeltuin. De ouders en/of begeleiders zullen hierover afzonderlijk door de

Zie voor de looproutes naar de boven tribunes hoofdstuk 6.a “Voor de wedstrijd begint” en Bijlage A:
Plattegrond looproutes.
1
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•
•

4.
•

5.
•
•
•

•
•

•
•
•
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trainer worden geïnformeerd. Ook voor het ophalen van de spelers wordt door de ouders en/of
begeleiders of anderen die een speler komen ophalen buiten gewacht.
Direct na afloop van de training verlaat het team de zaal en verlaat de sporthal via de
aangegeven looproutes2.
De spelers uit de teams < 12 jaar worden onder begeleiding van hun trainers naar de uitgang
lopen en daar aan hun ouders en/of begeleiders overgedragen;
Bij wedstrijden: de teams uitkomend in de regionale competities betreden niet eerder dan een
uur voor aanvang van de wedstrijd de sporthal. In de hal bij de ingang staat een bord met
regels en informatie. Na dit gelezen te hebben gaan de spelers en trainer/coach via de
aangegeven looproute naar de hal. In de hal wordt eveneens de aangegeven looproute
gevolgd en de team wachten op de verrijdbare tribunes totdat hun speelveld vrij is en zij dat
kunnen betreden. De regel over 1,5 meter afstand is voor de sporters op de verrijdbare
tribunes van kracht omdat zij op dat moment nog publiek zijn (zie hiervoor verder bullet 6 van
dit hoofdstuk).
De teams uitkomend in een landelijke poule: zie bijlage B.
Zodra een wedstrijd is afgelopen worden de spelers automatisch toeschouwer en dienen,
(indien 18 jaar of ouder) 1,5 meter afstand te houden.
Direct na afloop van de wedstrijd en/of training verlaat het team de zaal via de aangewezen
looproutes.

Kleedruimtes
In de dames- en herenkleedruimte dienen de spelers van 18 jaar of ouder 1,5 meter afstand
van elkaar te houden. Dit geldt ook voor het gebruik van de aanwezige douches.
Het advies is om zoveel mogelijk thuis te douchen. Als er toch van de aanwezige douches in
de kleedkamers gebruik wordt gemaakt, dan kunnen maximaal 2 douches in een diagonale
lijn per kleedruimte worden gebruikt. Er dient hierbij minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te
worden gehouden.
Tijdens de wedstrijden kan er maar minimaal gebruik worden gemaakt van de kleedruimtes.

Tijdens wedstrijden of trainingen
De trainer, coach of aanvoerder houdt een presentielijst bij van de speelsters en spelers die
aanwezig zijn bij de trainingen en/of wedstrijden;
Maak als trainers/aanvoerder voorafgaande aan het seizoen of voorafgaand aan
wedstrijden/trainingen duidelijke gedragsafspraken met je team;
Ga als trainer/coach/aanvoerder voorafgaand aan iedere training/wedstrijd na bij de spelers of
zij Covid-19 gerelateerde klachten hebben. Dit staat los van de eigen verantwoordelijkheid
van de spelers;
Bij iedere wedstrijdtafel of in ieder geval bij ieder speel- of trainingsveld is desinfectiemateriaal
aanwezig;
Gebruik tijdens de training/wedstrijd zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met
handen worden aangeraakt worden direct na de training/wedstrijd gereinigd met water en
zeep of reinigingsdoekjes;
Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
Schud geen handen en geef geen “high fives”;
Iedereen maakt uitsluitend gebruik van een eigen drinkfles/bidon;

Zie Bijlage A: Plattegrond looproutes.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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•
•

•
•
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Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters
van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige)
beoefening/begeleiding van de sport;
Trainers hoeven tijdens de training en/of wedstrijd geen 1,5 meter afstand te houden tot
sporters tot en met 12 jaar;
Spelers hebben buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten
geen fysiek contact zoals tijdens het vieren van overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is
dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd); daarnaast
wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in
vaste groepen;
Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat
niet gebeurt;
Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
Spelers van 18 jaar en ouder houden tijdens inlopen en warming-ups de 1,5 meter afstand;
Trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers houden onderling 1,5 meter afstand van
elkaar, ook op de reservebank.

Tribunes en publiek
De verrijdbare tribunes in de zaal worden uitsluitend gebruikt door spelers van de teams die
wachten tot ze het veld voor hun wedstrijd of training kunnen betreden;
Het publiek kan alleen de wedstrijden volgen via de beide boven tribunes. Aan de lange
zijde van de hal zijn in totaal 15 zitplaatsen gemarkeerd die beschikbaar zijn. De overige
plaatsen mogen NIET gebruikt worden;
Op de eretribune naast de Business ruimte zijn 26 gemarkeerde plaatsen beschikbaar. De
overige zitplaatsen mogen NIET gebruikt worden;
Op beide tribunes zijn staanplaatsen niet toegestaan;
Bij wedstrijden in de regionale competities en landelijke competities tot en met 1 e divisie geldt
het principe vol = vol;
Bij wedstrijden voor de top- en eredivisie worden alleen leden die zich van tevoren hebben
aangemeld voor een ticket toegelaten3. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.
De wedstrijden van zowel H1 als D1 kunnen via een livestream vanuit huis bekeken worden 4.
Voor de wedstrijd begint5:
Publiek betreedt de sporthal via een deur rechts naast de hoofdingang aan de voorzijde van
het pand. De ingang is aangegeven op de deuren.
Vervolgens loopt het publiek, dat de tribunes aan de lange zijde op de bovenring wil betreden,
via de vergaderruimte naar de gang en slaat daar linksaf naar de kantine.
In de bar loopt het publiek langs de glazen wand naar de trap aan het eind van bar (zie bijlage
A: Plattegrond looproutes).
Via de trap loopt het publiek naar boven en houdt daarbij rechts aan.
Bovengekomen kan het publiek naar de boven tribune aan de lange zijde lopen. Hier is één
(lange) rij met maximaal 15 gemarkeerde zitplaatsen beschikbaar. Houdt tijdens het lopen 1,5

Informatie volgt later via de website www.volleybal-vcn.nl
Informatie volgt later via de website www.volleybal-vcn.nl
5 Zie ook Bijlage A: Plattegrond looproutes.
4
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afstand van elkaar. Zoek een plaats op de tribune waar het volgens de markering toegestaan
is om te zitten.
Staan op de boven tribune is niet toegestaan.
Het publiek kan ook naar de grote tribune lopen. Bovenaan de trap direct naar links en door
de deur van de Businessruimte langs het raam via de gemarkeerde bewijzering naar de
tribune lopen. Of via de trap in de vergaderruimte direct na de ingang. Houd bij het lopen 1,5
meter afstand van elkaar.
Op de grote tribune zijn maximaal 26 gemarkeerde plaatsen beschikbaar.
Ook hier geldt dat staan op de boven tribune niet is toegestaan.
Bij top- en eredivisiewedstrijden is de eerste rij gereserveerd voor sponsoren, genodigden en
VCN-vertegenwoordigers die hen begeleiden.
Een uur voordat een top- of eredivisiewedstrijd gespeeld gaat worden moet de tribune aan de
lange zijde beschikbaar zijn voor publiek met geldige tickets.
De Businessruimte is niet beschikbaar indien deze gebruikt wordt voor de genodigden, club
van 100/50 leden, sponsoren, bestuurders tegenstanders en VCN-vertegenwoordigers die
hen ontvangen en begeleiden. Bijvoorbeeld tijdens de Super Saturday, of andere
bijeenkomsten, indien van toepassing wordt dit kenbaar gemaakt bij de entree van de
Businessruimte.

•
•

•
•
•
•
•

b
•
•

Tijdens de wedstrijd:
Vermijd heen en weer lopen, alleen toegestaan indien noodzakelijk.
Toiletbezoek alleen als het niet meer is op te houden. Het toilet voor de boven tribune bevindt
zich achter de grote boven tribune. Er mag maar één persoon in die ruimte zijn ook als er
maar één toilet gebruikt wordt.

c
•
•

Na afloop van de wedstrijd:
Het publiek van de grote boven tribune kan deze links of rechts van de zitplaatsen verlaten.
Links (met het gezicht naar het speelveld) komt het uit in de businessruimte. Als genodigde of
sponsor kunt u in de Businessruimte blijven indien dit wordt gewenst. Het overige publiek volgt
de gemarkeerde route naar de trap bij de toegang van de Businessruimte. Via de trap naar
beneden (hou rechts aan) alwaar de bar beschikbaar is.
Rechts (met het gezicht naar het speelveld) loopt het publiek om de tribune heen naar de
gang achter de tribune. Daar is een trap die leidt naar de vergaderruimte. Via deze ruimte kan
het vertrekkend publiek naar buiten, maar ook naar de gang die naar de bar en/of de
hoofduitgang leidt (zie plattegrond looproutes).
Indien de Businessruimte niet gebruikt wordt voor een Super Saturday of een bijzonder
evenement kan hier ook een drankje gekocht worden. (Zie verder Businessruimte).
Het publiek van de tribune aan de lange zijde kan naar de trap lopen waarlangs zij ook naar
boven zijn gekomen. Via de trap kan naar de bar gelopen worden. Hou op de trap de
rechterkant aan.
Indien de businessruimte voor publiek open is kan ook daar een drankje gekocht worden. Zie
verder de Businessruimte.

•

•
•

•

7.
a

•
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Bar

Gebruik bar
Op competitie dagen & bij oefenwedstrijden waarbij meer dan twee teams aanwezig zijn
gelden de volgende regels:
Als eerste geldt dat de bar maximaal door 30 mensen bezocht kan worden. Hier geldt
onverkort het principe van VOL = VOL.

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezoekers van de bar mogen niet staan maar moeten op de beschikbare stoelen (30)
plaatsnemen. Tenzij er iets besteld wordt aan de bar. Regel dan zoveel als mogelijk is dat één
persoon voor een groep een bestelling doet. Bestellen is alleen mogelijk als er barpersoneel
is. Vóór de bar geeft een lijn op de grond aan waar de bezoekers tijdens hun bestelling achter
moeten blijven. Dit om 1,5 meter afstand tussen barpersoneel en bezoekers te kunnen
garanderen. Voor barpersoneel zijn mondkapjes beschikbaar.
Stoelen en tafels mogen niet worden verplaatst.
Het is het verplicht om bezoekers van de kantine te vragen zich te registreren ten behoeve
van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting die verband houdt met de
bezochte sportkantine. Bezoekers registreren zich op vrijwillige basis. Gegevens worden
uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek. Hiervoor is voor iedere bezoeker
bij de ingang van de bar zichtbaar een formulier met QR-code opgehangen. Als je die code
met je mobieltje scant, dan verschijnt een invulformulier waarop de gevraagde gegevens
ingevuld kunnen worden. Indien de QR-code niet werkt, zijn er ook papieren versies
beschikbaar, die bij de bar ingevuld kunnen worden.
Het is het eveneens verplicht om te reserveren als men in de kantine van een zitplaats gebruik
wenst te maken (staan is niet toegestaan anders dan bij de bar wachten op de bestelde
consumptie). Dit geldt uitsluitend op die momenten dat de bar ook daadwerkelijk is geopend.
Reserveren is mogelijk bij het betreden van de kantine en kan tegelijk met de registratieplicht
(zie vorige bullet) worden ingevuld via de QR-code.
Vanwege de doorgang naar de ruimtes boven in de sporthal, is de kantine beperkt
beschikbaar.
Sporttassen worden buiten de bar opgeslagen. Ruimte voor sporttassen is beperkt daarom
het advies is om de sporttassen direct na de wedstrijd in auto’s op te bergen.
Nuttigen van consumpties is enkel toegestaan in de daarvoor aangegeven ruimte en dient
zittend aan één van de tafels te gebeuren.
Voor bestellingen de daarvoor aangegeven looproutes volgen. (Rechts bestellen & betalen,
links afhalen van de bestelling).
Probeer zoveel als mogelijk één persoon de bestelling te laten doen om drukte in de
looproutes en aan de bar te voorkomen.
Alleen Pinbetaling in de bar mogelijk.
Als er geen plek is in de kantine op de begane grond is er de mogelijkheid om boven in de
business ruimte of op de tribune plaats te nemen. Volg hiervoor de aangegeven looproute.
Op competitiedagen wordt de bar boven opengesteld.
Ben je boven op de tribune of in de business ruimte, maak dan gebruik van de bar boven.
Etenswaar zal beperkt beschikbaar zijn.
Alleen Pinbetaling is in de Businessruimte mogelijk.
Op trainingsavonden is de kantine regulier open, echter onder voorwaarde dat de 1,5 meter
afstand wordt gehanteerd en er zich niet meer personen bevinden dan dat er zitplaatsen zijn.

8. Overige ruimtes sporthal Oostgaarde
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a

Massageruimte

•
•
•

De massageruimte is slechts voor 1 masseur en 1 sporter tegelijkertijd toegankelijk.
In de ruimte zijn desinfectiemiddelen aanwezig.
De ruimte wordt na gebruik door de gebruikers gereinigd.

b

Vergaderruimte begane grond

•

Er wordt in deze ruimte 1,5 meter afstand van elkaar gehouden.

•

•
•

Deze ruimte wordt ook gebruikt als looproute om vanaf de ingang van de sporthal naar de
zaal/kleedkamers/kantine/tribunes te lopen 6.
In de ruimte zijn desinfectiemiddelen aanwezig.
De ruimte wordt na gebruik door de gebruikers gereinigd.
Deze ruimte is alleen te gebruiken na reservering en via de contactpersoon van VCN.

c
•
•
•

Beheerdersruimte
In deze ruimte kunnen maximaal drie personen tegelijk plaatsnemen.
Deze ruimte wordt gebruikt voor het nabespreken van beoordelingen van scheidsrechters.
In deze ruimte wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden.

d
•

Businessruimte 1e etage
Bij speciale evenementen is de Businessruimte alleen toegankelijk voor sponsoren, club
50/100 leden, genodigden, bestuurders van tegenstanders, eredivisie arbitrage en
vertegenwoordigers van VCN die hen ontvangen cq begeleiden. Een voorbeeld van een
evenement is de Super Saturday.
Indien de Businessruimte voor een speciaal evenementen alleen voor een select gezelschap
te betreden is wordt dat aangegeven bij de ingangen van deze ruimte. In dat geval kan de
ruimte alleen betreden worden door het publiek om de grote boventribune te betreden.
Alle maatregelen zoals die voor de bar gelden, gelden ook voor de gasten in de
Businessruimte.
In deze ruimte wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden.

•

•

•
•

9.
•
•
•
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Vervoer uitwedstrijden
Het vervoer wordt zoals gebruikelijk georganiseerd.
De regels en/of adviezen van het RIVM zijn van toepassing bij het vervoer van meerdere
personen in een auto.
De bestuurders van het eigen vervoer zijn hier verantwoordelijk voor.

Zie Bijlage A: Plattegrond looproutes.

Bijlage A: Plattegrond looproutes
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Bijlage B: Tijdschema tijdens wedstrijden
a Algemeen
Het tijdschema voor landelijk spelende teams wijkt af van de teams die regionaal spelen. In deze
bijlage treft u bij paragraaf b voor de Eredivisie en Topdivisie het geldende tijdschema aan. En in
Paragraaf c het schema dat geldt voor wedstrijden in de competities vanaf de 1e divisie en lager.
Beide tijdschema’s zijn door de Nevobo vastgesteld.

11

b

Eredivisie en Topdivisie
• De speelsters en spelers en hun stafleden kunnen de sportzaal betreden vanaf het moment
dat de ruimte waar het speelveld komt, beschikbaar is. Als de speelruimte nog niet
beschikbaar is, kunnen zij in de sportzaal, met in achtneming van de 1,5 meter regel,
plaatsnemen op de verrijdbare tribunes.
• Het jurylid moet minimaal een uur voor de wedstrijd officieel begint het veld keuren. Het veld
moet dan al gereed zijn. Is voorgaande wedstrijd uitgelopen dan schuift deze tijd op.
• De teams kunnen nadat het veld is opgebouwd hun warming up doen. Is er in de hal (naast
het formele speelveld) voldoende ruimte, dan kunnen spelers en speelsters van beide teams
daar tijdens het opbouwen van het veld individueel hun warming up doen.
• Tijdens de keuring door het jurylid kan op het speelveld de warming per team plaatsvinden.
• 18 minuten vóór aanvang wedstrijd start de 1e scheidsrechter het formele eredivisie protocol
(zie Playing Protocol Eredivisie-Topdivisie 2020-2021 WR artikel 3.2.9.8 van de Nevobo).
• Indien er een “mini van de week” is, begint het Eredivisie-Topdivisie protocol 2 minuten
eerder.

c

1e Divisie en lager
• De speelsters en spelers en hun stafleden kunnen de sportzaal betreden vanaf het moment
dat de ruimte waar het speel veld komt beschikbaar is. Als de speelruimte nog niet
beschikbaar is, kunnen zij in de sportzaal, met in achtneming van de 1,5 meter regel,
plaatsnemen op de verrijdbare tribunes.
• De teams kunnen, nadat het veld is opgebouwd, hun warming up doen. Is er in de hal (naast
het formele speelveld) voldoende ruimte, dan kunnen spelers en speelsters van beide teams
daar tijdens het opbouwen van het veld individueel hun warming up doen.
• De scheidsrechter(s) moet minimaal een half uur voor de wedstrijd aanwezig zijn. Het veld
moet dan ook al gereed zijn, zodat de scheidsrechter(s) dit kunnen speelveld kunnen
controleren. Is voorgaande wedstrijd uitgelopen dan schuift deze tijd op.

