
De basisregels:

Hoest en nies 
in je elleboog.

Houd afstand 
(buiten het 
sporten om).

Schud geen 
handen, raak 
elkaar niet 
aan.

Was je handen 
voor en na het 
sporten.

Blijf thuis bij 
verkoudheids-
klachten.

Elk team heeft een coronaverantwoordelijke
Elk team wijst een coronaverantwoordelijke aan en geeft zijn of haar naam en 
telefoonnummer door aan het bestuur. 

De coronaverantwoordelijke zorgt ervoor dat het team:  
• na elke training/wedstrijd de gebruikte materialen reinigt, 
• de club-coronaverantwoordelijke op de hoogte brengt als 

schoonmaakmateriaal dreigt op te raken,
• bijhoudt wie aanwezig is op trainingen, wedstrijden en zaaldienst zodat een 

eventueel contactonderzoek mogelijk is,
• zich aan alle RVC Libanon-maatregelen houdt,
• een vervanger voor de coronaverantwoordelijke aanwijst als deze niet 

aanwezig is,

Club-coronaverantwoordelijken RVC/Libanon ‘50
Vragen en opmerkingen over alle maatregelen? Neem contact op met Esther 
(voorzitter.rvclibanon50@gmail.com) of Kelly (secretaris.rvclibanon50@gmail.com).

Veilig trainen en wedstrijden spelen, wat zijn de 
belangrijkste regels?

Trek thuis je 
sportkleren aan 
(er is beperkt plek 
in de 
kleedruimtes).

Kom zoveel 
mogelijk lopend of 
op de fiets.

Volg de 
looproutes en 
aanwijzingen van 
de sporthal op, 
ook in de kantine.

Hou je aan de 
training/wedstrijd-tij
den (kom niet te 
vroeg en blijft niet 
hangen op de 
parkeerplaats).

Maak na het 
volleyballen de 
materialen 
schoon.

Is de kantine vol? Helaas, maar 
dan moet je de sporthal 
verlaten. Blijf sowieso niet 
hangen, ook niet op de 
parkeerplaats. 

Welke materialen maak je schoon? 
Na elke training en wedstrijd maken we 
de volgende materialen schoon: 
• gebruikte ballen,
• palen,
• netten,
• ander gebruikt materiaal 

(bank/mat/hoepels/kast/etc.)
De schoonmaakmaterialen vind je in de 
materiaalkast 
van RVC Libanon (waar de ballen 
liggen).

Veilig volleyballen tijdens 
Corona (Sporthal Kralingen)

Samen veilig volleyballen is het doel van dit seizoen. Hiervoor hebben we als vereniging een 
aantal coronamaatregelen getroffen. Help je mee om RVC Libanon Coronavrij te houden? Hou 
je aan de maatregelen en help je teamgenoten dat ook te doen. 

Er is plek voor 26 zittende personen in 
de kantine. Er gelden een aantal 
regels:
• Volg de aanwijzingen van de 

barmedewerkers op.
• Verschuif geen tafels en stoelen.
• Bestel aan de korte zijde van de bar 

en breng je glazen/flesjes daar ook 
weer terug.

• Heb je bardienst? Neem het 
barprotocol goed door.

Wees stil langs het 
veld, schreeuwen en 
hard aanmoedigen 
mag helaas niet.
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Elk team heeft een coronaverantwoordelijke
Elk team wijst een coronaverantwoordelijke aan en geeft zijn of haar naam en 
telefoonnummer door aan het bestuur. 

De coronaverantwoordelijke zorgt ervoor dat het team:  
• na elke training/wedstrijd de gebruikte materialen reinigt, 
• de club-coronaverantwoordelijke op de hoogte brengt als 

schoonmaakmateriaal dreigt op te raken,
• bijhoudt wie aanwezig is op trainingen, wedstrijden en zaaldienst zodat een 

eventueel contactonderzoek mogelijk is,
• zich aan alle RVC Libanon-maatregelen houdt,
• een vervanger voor de coronaverantwoordelijke aanwijst als deze niet 

aanwezig is,

Club-coronaverantwoordelijken RVC/Libanon ‘50
Vragen en opmerkingen over alle maatregelen? Neem contact op met Esther 
(voorzitter.rvclibanon50@gmail.com) of Kelly (secretaris.rvclibanon50@gmail.com).

Veilig trainen en wedstrijden spelen, wat zijn de 
belangrijkste regels?

Trek thuis je 
sportkleren aan 
(er is beperkt plek 
in de 
kleedruimtes).

Kom zoveel 
mogelijk lopend of 
op de fiets.

Volg de 
looproutes en 
aanwijzingen van 
de sporthal op, 
ook in de kantine.

Hou je aan de 
training/wedstrijd-tij
den (kom niet te 
vroeg en blijft niet 
hangen op de 
parkeerplaats).

Maak na het 
volleyballen de 
materialen 
schoon.

Verlaat na het sporten de 
sporthal. Blijf niet hangen, 
ook niet op de 
parkeerplaats. 

Welke materialen maak je schoon? 
Na elke training en wedstrijd maken we de volgende materialen 
schoon: 
• gebruikte ballen,
• palen,
• netten,
• ander gebruikt materiaal (bank/mat/hoepels/kast/etc.)
De schoonmaakmaterialen vind je in de materiaalkast 
van RVC Libanon (waar de ballen liggen).

Veilig volleyballen tijdens 
Corona (Schuttersveld/Snelleman)

Samen veilig volleyballen is het doel van dit seizoen. Hiervoor hebben we als vereniging een 
aantal coronamaatregelen getroffen. Help je mee om RVC Libanon Coronavrij te houden? Hou 
je aan de maatregelen en help je teamgenoten dat ook te doen. 

Wees stil langs het 
veld, schreeuwen en 
hard aanmoedigen 
mag helaas niet.



The main rules:

Cough and 
sneeze into 
your elbow. 

Stay 1.5 metres 
away from 
others (when 
not playing 
sports).

Do not shake 
hands and do 
not touch each 
other

Wash your hands 
before and after 
sports

Stay at home if 
you have 
cold-like 
systems

Each team appoints a corona manager
Each team appoints a corona manager and will inform the board of Libanon with 
his/her name and phone number.

This corona manager will make sure that the team:  
• cleans all equipment and balls used after training/matches.
• informs the club corona manager if cleaning supplies are running out.
• records who is present at training, matches or hall duty, so any needed contact 

research can be executed.
• follows the RVC-Libanon rules.
• appoints a buddy for the corona manager when he/she is not present. 

Club corona-managers RVC/Libanon ‘50
Do you have questions or remarks about these precautions/rules?
Please get in contact with Esther (voorzitter.rvclibanon50@gmail.com) or 
Kelly (secretaris.rvclibanon50@gmail.com).

What are the most important rules to train and play 
matches safely?

Change your outfit 
at home (there is 
limited space in 
the 
changing rooms).

Try to come by 
bike or on foot as 
much as possible.

Follow the walking 
routes and 
instructions in the 
sports hall and 
canteen.

Stick to the 
training/competition 
times (don’t come 
too early and do 
not chill at the 
parking lots).

Clean all 
equipment after 
you’ve played.

Is the canteen full (are all seats 
occupied)? Bad luck, but you 
have to leave. Do not stay or 
chill at the parking lot.

Which equipment needs to be 
cleaned?:
After each training or match we clean 
the following items:
• used balls,
• poles,
• nets,
• other used equipment 

(bench/matt/hoop/etcetera.)
The cleaning supplies can be found in 
the Libanon storage (where the balls are 
stored)

Play volleyball safely 
during COVID-19 (Kralingen)

The goal of this season is to play volleyball safely together. This is why Libanon took some 
precautions. Will you help to keep RVC Libanon corona-free? Follow these instructions and 
help your teammates to do the same. 

The canteen holds space for 26 seated 
persons. Take care of the following 
rules: 
• Follow the instructions of the 

bar-employees. 
• Do not move tables and/or chairs.
• Order at the short side of the bar 

and also bring back bottles/glasses 
here.

• Are you having a bar-shift? Read 
the bar-protocol on forehand. 

Keep quiet outside 
the field, shouting 
and loud support are 
not allowed 
unfortunately. 
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Each team appoints a corona manager
Each team appoints a corona manager and will inform the board of Libanon with 
his/her name and phone number.

This corona manager will make sure that the team:  
• cleans all equipment and balls used after training/matches.
• informs the club corona manager if cleaning supplies are running out.
• records who is present at training, matches or hall duty, so any needed contact 

research can be executed.
• follows the RVC-Libanon rules.
• appoints a buddy for the corona manager when he/she is not present. 

Club corona managers RVC/Libanon ‘50
Do you have questions or remarks about these precautions/rules?
Please get in contact with Esther (voorzitter.rvclibanon50@gmail.com) or 
Kelly (secretaris.rvclibanon50@gmail.com).

What are the most important rules to train and play 
matches safely?

Change your outfit 
at home (there is 
limited space in 
the 
changing rooms).

Try to come by 
bike or on foot as 
much as possible.

Follow the walking 
routes and 
instructions in the 
sports hall and 
canteen.

Stick to the 
training/competition 
times (don’t come 
too early and do 
not chill at the 
parking lots).

Clean all 
equipment after 
you’ve played.

After training leave the sports 
hall. Do not stay or chill at the 
parking lot.

Which equipment needs to be cleaned?:
After each training or match we clean the following 
items:
• used balls,
• poles,
• nets,
• other used equipment (bench/matt/hoop/etcetera.)
The cleaning supplies can be found in the Libanon 
storage (where the balls are stored)

Play volleyball safely during 
COVID-19 (Schuttersveld/Snelleman)

The goal of this season is to play volleyball safely together. This is why Libanon took some 
precautions. Will you help to keep RVC Libanon corona-free? Follow these instructions and 
help your teammates to do the same. 

Keep quiet outside 
the field, shouting 
and loud support are 
not allowed 
unfortunately. 


