
AFSPRAKEN EN REGELS VCV LEEFDAAL-BERTEM 
 
Dit document geeft de regels en afspraken die gelden voor wedstrijden bij VCV in de sportzaal Leefdaal en in de 
sportzaal Bertem, gebaseerd op de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, de protocollen van Sport 
Vlaanderen, de protocollen van Volley Vlaanderen en de richtlijnen van de gemeente Bertem. 
Elke sportclub moet een Corona-Safe Verantwoordelijke (CSV) hebben, voor VCV is dat Bruno JANSSENS (GSM 
0495/896657, email bruno.janssens6@telenet.be).  
 
BASISREGELS VCV 
 
 Als je ziek bent, of was tot 3 dagen voor de (oefen)wedstrijd, blijf dan thuis! Blijf ook thuis als iemand uit 

je primaire bubbel symptomen heeft die wijzen op een COVID-19 besmetting! 
 Ontsmet je handen en onderarmen bij het betreden EN bij het verlaten van het gebouw. 
 Kleedkamers en douches kunnen NIET gebruikt worden 
 Je komt in sportkledij naar de wedstrijd en brengt een handdoek, een gevulde en met je naam gemerkte 

drinkbus, een mondmasker en papieren zakdoekjes mee. 
 Markeerder, coaches en supporters dragen een mondmasker bij elke verplaatsing in het gebouw. 
 
Er kunnen flessen water voorzien worden. Deze flessen mogen enkel gebruikt worden voor het vullen van de 
eigen drinkbus! 
 
VOOR DE RESERVEWEDSTRIJD OF JEUGDWEDSTRIJD 
 
Openen zaal 
 Ten laatste één uur voor het voorziene beginuur van de reserven- of jeugdwedstrijd, opent het bestuurslid 

dat de cafetaria zal doen de zaal, ontsmet zijn handen, en zet alle binnendeuren open. Hij/zij controleert 
de inhoud van de verdeler met de handgel en vult die, indien nodig, bij. Vervolgens volgt dit bestuurslid 
het protocol cafetaria VCV. 

 
Aankomst thuisploeg VCV en klaarzetten veld 
 Ten laatste 45 minuten voor het voorziene beginuur van de reserven- of jeugdwedstrijd komt de 

thuisploeg de sportzaal binnen. 
o Iedereen ontsmet de handen en onderarmen; 
o de ploeg ontsmet alle te gebruiken materiaal (palen, net, ballen, banken, stoelen, markeerderstafel, 

scheidsrechtersstoel); 
o de ploeg zet het veld klaar; 
o in de sportzaal Leefdaal neemt de thuisploeg het veld aan de kant van het podium; in de sportzaal 

Bertem het veld verst van de ingang. 
 
Aankomst bezoekende ploeg 
 Ten vroegste 30 minuten voor het voorziene beginuur van de reserven- of jeugdwedstrijd komt de 

bezoekende ploeg de sportzaal binnen. 
 Iedereen ontsmet de handen en onderarmen. 
 In de sportzaal Leefdaal neemt de bezoekende ploeg het veld aan de kant van de cafetaria; in de sportzaal 

Bertem het veld dichtst bij de ingang. 



 Supporters gaan na het ontsmetten van hun handen naar de voorziene plaatsen; ze mogen de wedstrijd 
ook volgen in de cafetaria waar ze de richtlijnen volgen (zie ook punt “cafetaria”). Supporters dragen bij 
elke verplaatsing in het gebouw een mondmasker. 

 
WEDSTRIJD: Protocol 6-6 of Protocol jeugd 
Zodra beide ploegen aanwezig zijn, volgen ze het protocol 6-6 of protocol jeugd, beide verspreid door Volley 
Vlaanderen en Volley Vlaams-Brabant. 
 
OPEENVOLGENDE WEDSTRIJDEN 
Als er opeenvolgende wedstrijden zijn, dan wachten de volgende ploegen 

 in Leefdaal in de cafetaria of in het zaaltje links aan de ingang tot de sportzaal vrij is; 
 in Bertem in de inkomhal of in de cafetaria; 
 waarna de thuisploeg eerst binnengaat, gevolgd door de bezoekers. 

 
CAFETARIA 
 Iedereen draagt een mondmasker bij elke verplaatsing in de cafetaria. 
 Iedereen die de cafetaria binnenkomt moet zich registreren op het formulier aan de ingang. 
 De ingang bereik je via de trap in de inkomhal, de uitgang via de branddeur aan de toog. 
 In de cafetaria kan enkel zittend geconsumeerd worden. 
 Als er slechts één persoon is voor de bediening, kan er aan de toog besteld en bediend worden, waarbij de 

afstandsregel met en tussen de klanten gerespecteerd wordt. Kan dat niet, dan draagt men een 
mondmasker. 

 Als er meerdere personen zijn voor de bediening, dan wordt verplicht de bestelling opgenomen en 
opgediend aan tafel, waarbij het mondmasker gedragen wordt. 

 Betalen gebeurt liefst contactloos via de betaalterminal. 
 


