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Seizoen 2020 
 
De COVID-19 virusuitbraak zorgt ervoor dat dit seizoen alleen beachvolleybal beoefend kan 
worden door aangepast te sporten. Zo zijn er diverse richtlijnen hiervoor opgesteld door de 
overheid (ism de RIVM), waar vervolgens de NOC*NSF en de Nederlands Volleybalbond 
(Nevobo) de protocollen en richtlijnen vertaald hebben voor de sportverenigingen. 
 
Deze richtlijnen en protocollen veranderen bijna wekelijks door nieuwe onderzoeken en 
aansturing van de overheid. Dit betekent dat dit ook weer invloed heeft op de protocollen 
en richtlijnen.  
 
Na een periode van lock-down waarbij het sporten vrijwel alleen individueel en in je eigen 
huis/tuin moest plaatsvinden, is er nu dus ruimte om in groepsverband te sporten. Dit mag 
ook door organisaties (VCV) worden aangeboden. De ruimte waar dit zal gebeuren moet 
daarvoor zijn akkoord bevonden door de gemeente Veenendaal.  
 
Het volleybal zaalseizoen is abrupt ten einde gekomen door de lock-down. De competities 
zijn geannuleerd. De competitie zou anders op 18 april zijn afgelopen, waarna vervolgens 
alleen nog getraind zou worden. De trainingen zouden vervolgens begin mei zijn afgelopen. 
Waarna vervolgens ingeschreven zou kunnen worden voor het beachseizoen van VCV Samba 
Beach.  
 
Veel leden waarvoor het zaalseizoen zo abrupt is geëindigd willen dolgraag volleyballen. Dus 
naar verwachting zal dit beachseizoen meer leden aantrekken dan de afgelopen jaren. 
Daarom is een goede voorbereiding en heldere aanpak enorm belangrijk. Dit ‘plan van 
aanpak’ / protocol gaat ons hierbij helpen. 
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Beachvolleybalseizoen 
 

Periode: 
Het beachvolleybalseizoen 2020 loopt van 18 mei tot en met 28 augustus, dit zijn 15 weken.  
 

Trainingsaanbod: 
We streven naar het volgende trainingsaanbod: 
 

- Jeugd t/m 12 jaar 1 training  
- Jeugd 13 – 18 jaar 2 trainingen* 
- Volwassenen 18> 2 trainingen* 
- Recreanten  1 training 

 
*Bij de jeugd 13-18 jaar en de volwassenen 18> zal 1 training gericht zijn op het 
technische/tactische gedeelte en 1 training ingevuld gaan worden om onderlinge wedstrijden 
te spelen.  

 
 

Trainingslocatie: 
De trainingslocatie zijn de beachvolleybalvelden bij Zwembad de Vallei in Veenendaal 
(Sportlaan 3). Hier bevinden zich 3 velden.  
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Beachvolleybal protocol COVID-19  
 
Hier vind je het algemene protocol voor de sport, de branche specifieke aanvulling hierop en 
de communicatiemiddelen voor ‘outdoor volleybal’. Deze benaming nemen we ter 
overweging om over te nemen voor deze periode binnen VCV. Dit voldoet namelijk ook als 
we moeten uitwijken naar grasvelden, parkeerplaatsen etc.   
 
Door de versoepeling van de maatregelen voor alle doelgroepen, ontstaat er meer ruimte 
om te sporten. Maar hoe voldoe je als vereniging aan alle richtlijnen vanuit de overheid?  
 

Protocollen 
De Nevobo heeft naar aanleiding van de persconferentie op woensdag 6 mei samen met 
andere sportbonden en NOC*NSF de eerder gepubliceerde protocollen voor de jeugd 
herzien, zodat ook volwassenen per 11 mei - binnen de door de kabinet gestelde richtlijnen - 
kunnen starten met sporten. 
 
Er is een algemeen landelijk protocol voor de gehele sport gemaakt en specifiek voor de 
volleybalsport heeft de Nevobo een aanvullend protocol gemaakt voor het opstarten van 
outdoor volleybal.  
 

Gebruik protocol  
NOC*NSF heeft namens de sportbonden via de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) alle 
gemeenten geïnformeerd over het algemeen landelijk protocol voor de sport met een 
verwijzing naar de sport specifieke invullingen. De verdere uitwerking en afspraken kunnen 
nu door ons (VCV) lokaal in overleg met de gemeente (Sportservice) worden gemaakt.  
 

Beschikbare protocollen 
(Woensdag 13 mei 2020) 
 

Landelijk protocol voor de sport  
https://nocnsf.nl/sportprotocol 
 

Sportspecifieke aanvulling op landelijk protocol: outdoor volleybaltrainingen 
https://www.nevobo.nl/cms/download/6598/Sportspecifieke%20aanvulling%20outdoor%20v

olleybal%20op%20algemeen%20sportprotocol.pdf 

 

Aangepaste spel- en oefenvormen 
Spelers van 13 t/m 18 jaar en 19 jaar en ouder moeten bij het volleyballen naast de 1,5 
meter afstand tot de trainer ook onderling 1,5 meter afstand houden.  
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/04/28/spel-en-oefenvormen-outdoor-volleybal 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6581/Spel-%20en%20oefenvormen%201.0.pdf 

 

Communicatiemiddelen 
Door de Nevobo / NOC*NSF zijn er diverse communicatiemiddelen gemaakt. 
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-outdoor-

volleybal/ 

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.nevobo.nl/cms/download/6598/Sportspecifieke%20aanvulling%20outdoor%20volleybal%20op%20algemeen%20sportprotocol.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/6598/Sportspecifieke%20aanvulling%20outdoor%20volleybal%20op%20algemeen%20sportprotocol.pdf
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/04/28/spel-en-oefenvormen-outdoor-volleybal
https://www.nevobo.nl/cms/download/6581/Spel-%20en%20oefenvormen%201.0.pdf
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-outdoor-volleybal/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-outdoor-volleybal/
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VCV Outdoor (Beach)volleybal 
 

Voor alle trainingsgroepen geldende regels en aandachtspunten 

Indeling en aanmelding 
De leeftijdsgroepen mogen in geen enkele situatie worden gemixt met elkaar. Daarom wordt 
vastgehouden aan de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar, de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar, 
volwassenen >18 en recreanten. Op het aanmeldformulier zal de vraag staan met 
leeftijd/geboortejaar voor een correcte indeling. Daarnaast is inschrijven voor trainingen een 
vereiste (per WhatsApp of mail), zodat eventuele aanvullingen kunnen worden ingepland. 
 

Hygiëne 

Kinderen en trainers moeten thuisblijven als zij een van de volgende klachten hebben: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 

Wanneer kinderen of trainers iemand in het huishouden hebben die op het moment positief 
getest is op COVID-19, dienen zij thuis te blijven en zijn ze niet welkom op het beachcourt. 
Kinderen en trainers moeten in dit geval veertien dagen na het laatste contact met deze 
persoon (tijdens het ziek zijn!) thuisblijven. Kinderen en trainer moeten thuisblijven, als 
iemand in hun huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Daarnaast wordt 
ieder geacht te hoesten en niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken. 

Tussen elke training zit een halfuur, zodat de trainers de tijd hebben ballen, toilet (indien 
gebruikt), kraan en eventuele andere aangeraakte dingen te desinfecteren. Dit halfuur zorgt 
er tevens voor, dat de kinderen van de voorgaande groep geen contact hebben met de 
kinderen in de groep daarna. Na alle trainingen, aan het einde van de dag, is er nog een 
halfuur voor de trainers om het beachcourt te harken en bovengenoemde zaken te 
desinfecteren.  
 
De kinderen moeten ervoor zorgen dat ze zelf een bidon/flesje met water meenemen en 
mogen deze niet met elkaar delen. Ook zonnebrillen, handdoeken, etenswaar en anderen 
materialen mogen niet met elkaar gedeeld worden. De kinderen moeten thuis omkleden.  
 
Kinderen en trainers moeten voorafgaand aan de training thuis de handen wassen. Wanneer 
ze thuiskomen moeten ze ook direct weer de handen wassen. Kinderen en trainers proberen 
het gezicht zo min mogelijk aan te raken. Wanneer zand in het gezicht komt  binnenkant 
shirt gebruiken. 
 
Kinderen en trainers moeten fysiek contact vermijden en geven dus geen handen of high-
fives aan elkaar. 
 

Locatie 
Bewegwijzering wordt met linten, tape en stoepkrijt geregeld en geldt voornamelijk voor 
ouder/verzorgers, leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar, 18> en trainers/staff. De bewegwijzering 
zal ervoor zorgen dat de weg naar fietsenstalling ingedeeld wordt in anderhalve meter 
vakken, zodat iedereen weet hoe veel afstand er gehouden moet worden, bij aankomst en 
het plaatsen/op slot zetten/van het slot halen van de fiets en het vertrekken. Auto’s 
parkeren op de parkeerplaats in de door lint aangewezen vakken.  
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De deur van het toilet zal worden afgeplakt met een horizontaal stuk schilders tape als 
‘verzegeling’. Wanneer dit tape gescheurd is mag er geen gebruik gemaakt worden van het 
toilet, totdat de corona-verantwoordelijke deze heeft schoongemaakt en opnieuw 
‘verzegeld’. Deze boodschap zal met alle kinderen en trainers gedeeld worden. Het toilet 
mag alleen in geval van nood worden gebruikt. Kinderen worden gevraagd voorafgaand aan 
de training, thuis naar het toilet te gaan.  
 
De corona-verantwoordelijke (hier komen we verder in dit protocol op terug) zorgt ervoor 
dat de kinderen in gefaseerde groepen binnen komen. Een voor leden herkenbare/bekende 
trainer van de jonge jeugdleden zal bij de deur staan en kan ervoor zorgen dat de kinderen 
over de drempel worden geholpen. Bij het vertrek van de kinderen zal dezelfde voor leden 
herkenbare/bekende trainer bij de uitgang staan en wacht waar nodig met het jonge 
jeugdlid tot ouder/verzorger aanwezig is. Daarnaast hebben de trainers op locatie de 06-
nummers van de ouders/verzorgers van de kinderen op locatie. 
 
Op de locatie zijn meerdere kranen aanwezig, ook deze mogen alleen in geval van nood 
worden gebruikt. Kinderen wordt gevraagd voldoende water mee te nemen door een 
bidon/flesje thuis al te vullen. 
 
Materialen op de locatie worden na ieder tijdslot (training 1,5 (of 2) uur) gedesinfecteerd. Er 
komt een lijst in de accommodatie te hangen, waarop de corona-verantwoordelijke noteert 
wanneer er schoongemaakt is. 
 

Aankomst, betreden en verlaten van het beachcourt 
Om contact met andere kinderen te voorkomen, mogen kinderen niet eerder dan tien 
minuten van tevoren aanwezig zijn op het beachcourt. De kinderen worden gefaseerd op het 
court toegelaten (dat wil zeggen: in groepjes van maximaal zes) door de corona-
verantwoordelijke en de eerder beschreven voor leden herkenbare/bekende trainer, voor 
jonge jeugdleden. Wanneer de training voorbij is, verlaten de kinderen het beachcourt direct 
en vertrekken ze direct naar huis. Ook hierbij zijn de corona-verantwoordelijke en de voor 
leden herkenbare/bekende trainer aanwezig. Waar nodig wacht de voor leden 
herkenbare/bekende trainer met de jonge jeugdleden op hun ouder/verzorger. Ook voor het 
verlaten van het court geldt dat de kinderen in groepjes van maximaal zes de accommodatie 
verlaten. 
 

Kinderen en ouder(s)/verzorger(s) 
Kinderen komen zoveel mogelijk met eigen vervoer naar het beachcourt. Wanneer een kind 
moet worden gebracht door ouder/verzorger, dan dient deze ouder/verzorger in de auto te 
blijven zitten. Wanneer het kind uit de auto is dient de ouder/verzorger te vertrekken, zodat 
er geen contact met anderen plaatsvindt. Ditzelfde geldt voor het wegbrengen van het kind 
met een ander voertuig dan een auto. Ouders/verzorgers zijn niet welkom op het 
beachcourt ter handhaving van de richtlijnen en regels van het RIVM, tenzij een 
ouder/verzorger een geblesseerde speler op moet halen. Op dat moment is het voor één 
ouder/verzorger toegestaan om het court te betreden. Wel is de eis, dat deze 
ouder/verzorger het court zo snel mogelijk weer verlaat.  
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Trainers  
De trainers helpen de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren. Wanneer 
iemand zich niet aan de opgestelde gedragsregels houdt, wordt hij/zij aangesproken op het 
gedrag. Wanneer dit herhaaldelijk opzettelijk voorkomt, mag de trainer ervoor kiezen 
diegene weg te sturen naar huis.  
 

Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar  
Voor de leeftijdsgroep tot en met 12 jaar zijn de regels het meest versoepeld. Dit houdt in 
dat er deze groep geen 1,5 meter afstand hoeft te bewaren onderling. Wel geldt dat er 1,5 
meter afstand moet worden gehouden van de trainers.        
 

Trainingen 

Aantal deelnemers 
Het voorstel is trainingen van een anderhalf uur per trainingsgroep te organiseren. De 
insteek is maximaal vierentwintig kinderen op het beachcourt per trainingsgroep te hebben 
(8 spelers per veld), bij deze leeftijdscategorie. “Bij kinderen t/m 12 jaar bepaalt de 
organisator het maximum per veld” (Nevobo, 2020). 
 

Trainers 
Bij elke training zijn minimaal twee trainers aanwezig, waarvan één verantwoordelijke 
(volwassen, Samba Beach crew). Uitgangspunt is om bij elke training één (D-)jeugd trainer te 
hebben die de training (deels) ook kan verzorgen/kan assisteren. Een voor leden 
herkenbare/bekende trainer staat bij de ingang en uitgang en zorgt, zoals bovenstaand 
beschreven, dat de kinderen die het spannend vinden begeleid binnenkomen. 
De trainer zorgt voor 1,5 meter afstand tussen zichzelf en de spelers/mede trainers. 
Daarnaast bereidt hij/zij de trainingen van tevoren goed voor en zorgt dat er geen 
lichamelijk contact nodig is in de oefeningen.  
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Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar, volwassenen >18, recreanten  
Voor deze leeftijdscategorie geldt dat zij wel rekening moeten houden met de 1,5 meter 
afstand van elkaar en van trainers.  
 

Trainingen 
Aangepaste spel- en oefenvormen 
Sporters en hun trainer worden opgeroepen bij de keuze en uitvoering van de oefen- en 
spelvormen rekening mee te houden met de regels rondom het afstand houden. De Nevobo 
faciliteert online voorbeelden hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Trainers moeten 
rekening houden met de anderhalve meter tijdens oefeningen.  
 

Aantal deelnemers 
Het maximale aantal deelnemers voor deze leeftijdscategorie is vastgesteld op zes 
deelnemers per veld. In het geval van het beachcourt betekent dit, dat er maximaal 18 
jeugdleden in deze leeftijdscategorie op het court aanwezig mogen zijn. Voor deze groep 
geld dat zij niet van veld mogen wisselen, ze blijven op hun eigen veld. Wanneer er één 
trainer aanwezig is, mag hij/zij wel rondlopen tussen de velden, mits er 1,5 meter afstand 
wordt bewaard.  
 

Trainers 
Bij elke training is minimaal één trainer aanwezig. De trainer zorgt voor 1,5 meter afstand 
tussen zichzelf en de spelers/mede trainers. Daarnaast bereidt hij/zij de trainingen van 
tevoren goed voor en zorgt dat er geen lichamelijk contact nodig is in de oefeningen.  
 

Aankomst en betreden van het beachcourt 
Om contact met andere kinderen te voorkomen, mogen kinderen niet eerder dan tien 
minuten van tevoren aanwezig zijn op het beachcourt. Wanneer ze arriveren moeten ze 1,5 
meter afstand houden van andere kinderen. De kinderen worden vervolgens in groepjes 
binnen gelaten. Ook bij het betreden van het beachcourt moeten de kinderen 1,5 meten 
afstand houden. Wanneer de training voorbij is verlaten de kinderen het beachcourt direct 
en vertrekken ze direct naar huis
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Planning 
In de planning zijn twee varianten opgesteld. De eerste variant is die van fase 1, deze fase 
start in de week van 18 mei. De tweede variant is die van fase 2, deze start in de week van 
28 mei.  

 
Fase 1: week van 18 mei:  
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Fase 2: week van 25 mei:  
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Plattegrond locatie 
 

 
 
Er zijn drie volleybalvelden ingetekend hierboven: 

1. Veld blauw 
2. Veld geel 
3. Veld roze 

 
Bij ieder veld is een ‘vrije zone’ ingetekend. Deze kunnen de trainers in de training 
verwerken voor extra beweegruimte/wachtruimte.  
De drie velden zijn van elkaar gescheiden, hiervoor is ook een looproute ingetekend. 
Hierdoor zijn de velden onderling gescheiden.  
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Kansen  
Exposure naar verenigingen en andere gegadigden (maximaal gebruik maken van social 
media om bekendheid te genereren). Daarnaast kan het initiatief van VCV zorgen voor 
enthousiaste (nieuwe) kinderen en ouders/verzorgers. Het kan zijn dat gezinnen deze 
zomervakantie thuisblijven en dus actief willen sporten (vermaak).  
 

Bedreigingen 
Overaanbod, waardoor er meer splitsing van groepen plaats moet vinden, extra veldhuur 
mogelijk gemaakt moet worden en meer inzet van trainers benodigd is. Hierdoor kan er een 
tekort aan trainers optreden  benadrukken dat jeugdtrainers anders nog training hadden 
gegeven in de zaal afgelopen maanden en ze de club kunnen helpen bij deze opstart (moreel 
appèl van maken). Anders een trainers carrousel maken. Een tekort aan beschikbare 
trainingsvelden, oplossen door in overleg met Sportservice andere geschikte locaties te 
vinden of zelf een locatie te regelen. 
 

Eigen risico of verantwoordelijk club + verzekering 
Aan het bestuur wordt gevraagd welke manier van risico verantwoordelijkheid er wordt 
gewenst: eigen risico (eigen verantwoordelijkheid) of verantwoordelijkheid gedragen door 
de club? In dit laatste geval komt de vraag naar voren: is de club verzekerd voor zaken, als 
het verhalen van ziek worden op/door de beachtrainingen?  
 

Eindverantwoordelijke op locatie 
De eindverantwoordelijke op de locatie zal Lotte van Hal of Nina Sjoer zijn. Indien er een 
andere volwassen, goed geïnstrueerde en verantwoordelijke (gekwalificeerde) trainer 
aanwezig is, kan deze ook de eindverantwoordelijkheid krijgen. 
 
De eindverantwoordelijke op de locatie zorgt ervoor dat de veiligheid en gedragsregels 
conform richtlijnen van het RIVM gehandhaafd worden en is het centrale aanspreekpunt van 
de middag/avond. 
 

Corona-verantwoordelijke 
De corona-verantwoordelijke zorgt ervoor dat in het halfuur tussen de trainingen en aan het 
einde van de dag (na alle trainingen) alles wordt gedesinfecteerd. Deze verantwoordelijke 
kan tegelijkertijd ook de eindverantwoordelijke zijn. De corona-verantwoordelijke tekent 
tevens af wanneer welke materialen gedesinfecteerd zijn op de lijst in de accommodatie. 
Ook zorgt hij/zij ervoor dat de kinderen gefaseerd binnen komen en wijst hen op de 
gedragsregels. 
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Benodigdheden 
Desinfecteren van de ballen, deurknoppen, kranen: 

- Desinfectie middel 

- Papieren doekjes 

- Afgesloten prullenbak 
 

Desinfecteren van het toilet: 

- Spuitfles schoonmaakmiddel (desinfectie middel) 

- Hygiëne doekjes/papieren doekjes 

- Schilderstape 
 
Na toilet bezoek en na geven van training door trainers: 

- Desinfecterende handzeep 

- Papieren handdoekjes 
 

Bewegwijzering: 

- Rood-wit afzet lint 

- Geel tape 

- Stoepkrijt 

- Geplastificeerde bordjes en protocollen  
 
 

Bijwerken protocollen 
Wanneer er nieuwe inzichten, richtlijnen of adviezen zijn worden deze uiteraard 
meegenomen en geïmplementeerd in de trainingen en in dit document.  
 
Hieronder houden we de wijzigingen bij: 
 

V 1.0 - Maandag 18 mei 2020 

- Definitieve versie document; 1.0 
 

V 1.1 – Maandag 18 mei 2020 

- Verwijderd: gasterverenigingen gebruik kunnen maken van de beachlocatie. Dit is 
niet toegestaan door Sportservice Veenendaal.  

- Verwijderd: uitzwaaimoment voor ouders bij toegangshek beachvelden. Dit is niet 
toegestaan door Sportservice Veenendaal.  
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Bijlages: 

Bijlage 1: Maatregelen t/m 12 jaar – Protocol 
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Bijlage 2: Maatregelen 13 jaar en ouder - Protocol 
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Bijlage 3: Sportspecifieke aanvulling outdoor volleybal alle leeftijden 
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Bijlage 4: Checklist accommodatie 
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Bijlage 5: Voorzorgsmaatregelen veiligheid en hygiëne voor trainers/ vrijwilligers 
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Organisatie protocol – Versie 1.1 – 18 mei 2020 25 

Bijlage 6: Poster – Spelers op locatie 
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Bijlage 7: Diverse communicatie posters voor op locatie 
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