
Beachvolleybal tijdens het corona-virus 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leden,  

 
De maatregelen van het RIVM met betrekking tot sporten voor kinderen en jeugd t/m 18 
jaar gaan versoepeld worden. Kinderen t/m 12 jaar mogen in groepjes weer gaan sporten in 
de buitenlucht, en voor jeugd van 13 t/m 18 jaar geldt dat zij kunnen sporten met 1,5 meter 
afstand. Dat betekent dat wij voorzichtig het volleybalseizoen weer kunnen gaan oppakken.  
Helaas geldt dit dus niet voor iedereen, maar alleen voor de mini´s en de jeugd. Wij hebben, 
in overleg met het bestuur, gekeken hoe wij dit op een verantwoorde manier kunnen 
aanbieden, en daarbij de maatregelen van het RIVM overgenomen. Belangrijk om te 
vermelden is dat deze trainingen worden aangeboden als alternatief van de trainingen die 
vervallen in de zaal. Graag willen wij jullie met deze brief informeren over onze plannen voor 
het oppakken van de trainingen op de beachvolleybalvelden.  
 
Wat betekent dit voor de mini’s?  
Kinderen t/m 12 jaar kunnen in groepjes sporten. Dat betekent dat we voor deze doelgroep 
weer beachvolleybal trainingen kunnen aanbieden. Voor deze doelgroep is de 
1,5m-maatregel niet van toepassing, maar om er toch voor te zorgen dat we niet met teveel 
kinderen op de beachvolleybalvelden staan zullen we maximaal 8 kinderen per veld 
toelaten. Helaas laten we geen ouders toe om bij de trainingen te komen kijken. Er zal 
natuurlijk altijd iemand van de vereniging aanwezig zijn om de mini’s bij het hek op te 
vangen en tevens ook bij de trainingen in de gaten te houden dat er voldoende afstand 
gehouden wordt. Ook al geldt voor de mini's de 1,5m-maatregel niet, moeten we daar toch 
voorzichtig mee zijn. 
 
Wat betekent dit voor de jeugd?  
Voor de jeugd is dit een ander verhaal. Kinderen van 13 t/m 18 kunnen sporten, zolang ze 
anderhalve meter afstand houden. Voor de jeugd hebben wij daarom besloten om maximaal 
4 jeugdleden toe te laten per veld. De trainers zullen trainingen geven waarbij in elke 
oefening 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Mocht de groep groter worden dan 16 
leden, gaan we naast het beachvolleybal een andere activiteit aanbieden zoals bijvoorbeeld 
een bootcamp. Ook bij deze trainingen zal er iemand van de vereniging aanwezig zijn om 
iedereen bij het hek op te vangen en tijdens de trainingen in de gaten te houden of de 
anderhalve meter afstand gehouden wordt.  
 
Wanneer starten de trainingen?  
De eerste training zal starten op woensdag 6 mei. De mini’s trainen van 17.00 uur tot 18.00 
uur en de jeugd van 18.15 uur tot 19.45 uur. Wij laten hier bewust een kwartier tussen zitten 
zodat de verschillende groepen niet hoeven te kruisen. Bij de jeugd spelen op dit moment 
ook leden die misschien nog 12 of jonger zijn.  Die groep kan gewoon trainen op het tijdstip 
voor de jeugd. Voor leden die nog 18 jaar of jonger zijn geldt hetzelfde. Helaas laten wij geen 
leden toe die ouder zijn dan 18. 
 
 
 



Wat gaat dat kosten?  
Deze trainingen bieden wij als alternatief op de zaaltrainingen die nog steeds niet hervat 
kunnen worden. Daarom vragen wij voor deze trainingen geen contributie. Dat geldt alleen 
voor de trainingen in mei. Vanaf juni is het zaalseizoen voorbij en start het 
beachvolleybalseizoen. Je kunt ook dan gewoon blijven beachvolleyballen mits je lid wordt 
en dus ook contributie zal betalen. Tegen die tijd zal de beachvolleybalcommissie jullie daar 
verder over informeren.  
 
Welke extra maatregelen treffen we?  
Buiten de het instellen van een maximum per veld en het aanpassen van de 
trainingsoefeningen, zijn er nog andere maatregelen die we zullen treffen. We moeten echt 
zorgen voor veiligheid en hygiëne. Hieronder vinden jullie nog aanvullende maatregelen: 
 

- De leden zijn verplicht om bij binnenkomst en tijdens het verlaten van het terrein 
zijn/haar handen te desinfecteren. Wij zullen als vereniging zorgen voor voldoende 
desinfectiemiddelen.  
 

- Om te voorkomen dat er groepjes tegelijk het terrein op gaan zullen wij gebruik 
maken van een andere toegangspoort. Hierdoor voorkomen we dat we dezelfde 
ingang gebruiken als de korfbal- en atletiekvereniging. Daarnaast zal er, zoals eerder 
vermeld, iemand van de vereniging bij het hek aanwezig zijn om de mini’s en 
jeugdleden op te vangen. 
 

- We mogen geen ouders toelaten op het terrein, hierbij trekken wij de grens bij het 
hek.  Daarnaast willen wij jullie vragen om niet samen te rijden/fietsen met anderen. 
Volgens de maatregelen die het RIVM heeft opgesteld is dit niet toegestaan, en de 
politie kan hiervoor een boete uitdelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor alles wat 
er buiten het terrein gebeurt. 

  
Hoe kan ik me opgeven?  
Om te voorkomen dat er veel meer leden komen dan het maximum per veld dat we hebben 
gesteld, willen we vragen om je op te geven voor deze trainingen via onderstaande link: 
 
https://goo.gl/forms/iDYr14qVD6vCNvgF3  
 
Graag opgeven vóór 30 april! 
 
Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn 
dan kunnen jullie mailen naar beach@avorebelle.nl of contact opnemen met de TC.  
 
Met sportieve groet,  
 
De beachvolleybalcommissie en de Technische commissie 
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