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Beachvolleybal bij Dros-Alterno update 22 mei 2020 > wijzigingen in blauw 

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar, jeugd 13 t/m 18 jaar, senioren vanaf 19 jaar 

 

Vanaf 11 mei kunnen we bij Dros-Alterno eindelijk weer volleybal aanbieden. In eerste instantie aan 

mini’s (t/m 12 jaar) en jeugdspelers (13 t/m 18 jaar), vanaf 22 mei ook voor senioren (vanaf 19 jaar). 

Zij kunnen weer samen trainen in de buitenlucht. We hebben daartoe 2 beachvelden ingericht op het 

parkeerterrein achter Villa IN Kleur, voorheen Biezeman.  

Het is de bedoeling dat zoveel volleyballers de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van de 

club. Na een proefperiode van 2 weken zullen wij daarom ook ruimte bieden aan kinderen die geen 

lid zijn van Dros-Alterno. 

 

Om mee te mogen doen aan de trainingen, is het nodig dat je bijgevoegde protocollen leest.  

Het is belangrijk dat we ons aan alle kaders houden. De gemeente is verantwoordelijk voor het 

handhaven van de noodverordening. Bij overtreden van de noodverordening zijn maatregelen 

mogelijk zoals het uitsluiten van deelname tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. Wij 

vragen jullie (spelers en ouders) daarom dit protocol1 heel goed te lezen en je er ten alle tijd strikt 

aan te houden.  

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

- blijf thuis… 

o als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

o als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;  

o als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-

19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 

kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop 

deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);  

o als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 

minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;  

o zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 

waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

- ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

- hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals 

bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ 

bewegen;  

- houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 

- hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

- ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 

- was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

                                                             
1 Wij hebben dit protocol opgesteld op basis van de protocollen van NOC*NSF en de Nevobo en kenbaar gemaakt aan de Gemeente. 
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- was je handen met water en zeep voor en na bezoek beachveld; 

- douche thuis en niet op de sportlocatie; 

- vermijd het aanraken van je gezicht; 

- schud geen handen; 

- kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan bij de velden en ga direct daarna naar 

huis. 

 

Aandachtspunten voor trainers 

- Kom bij voorkeur lopend of met de fiets naar de Alternohal. Als het echt niet anders kan en je 

moet met de auto komen of worden gebracht, laat je dan afzetten op de parkeerplaats van 

de school (jeugd), of parkeer je auto op de parkeerplaats van de school (senioren). De 

parkeerplaats bij de Alternohal en de toegangsweg is afgesloten voor auto’s. 

- Bereid je training goed voor.  

o Spreek alternatieve spelregels af, bijvoorbeeld: 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6619/spel-

%20en%20oefenvormen%20v3.pdf  

o of kijk voor leuke oefeningen / voorbeelden op 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn-nzGrxsXxeJuRvPKfLGHpga9E5GM6p- 

o Voor 13 t/m 18 en 19+ geldt: houdt 1,5 meter afstand ook onderling. 

o zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar en 19+ zo min mogelijk materialen 

gedeeld moeten worden; 

- Maak zowel voorafgaand aan de training als aan het begin van de training de (gedrags-)regels 

aan kinderen duidelijk: 

o met name voor de groep 13 t/m 18-jarigen en 19+ waarbij tijdens het sporten 1,5 

meter afstand moet worden gehouden. 

o Voor de groep van 13 t/m 18 jaar en 19+ dient vooraf nagedacht te worden over de 

sportactiviteiten in relatie tot de groepsgrootte, zorg dat er 1,5 meter afstand 

gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten; 

o wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen 

schudden; 

- Zorg dat je uiterlijk 15 minuten voordat de spelers komen aanwezig bent.  

o De eerste trainer van de dag helpt om 15.00u met het opbouwen van het veld, 

samen met de dagcoördinator. 

o laat spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de 

training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 

o laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de 

training direct naar huis gaan; 

o laat spelers hun bidons 1,5 meter uit elkaar plaatsen; 

o zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen 

noodzakelijk is; 

o Zorg dat jij en het veld klaar staan als de spelers het veld op komen zodat je gelijk 

kunt beginnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen. Je hebt 55 

minuten beschikking over het veld. Gebruik deze tijd ook daadwerkelijk voor 

balcontact. Voor die tijd kun je in het park de warming up en conditie- en/of 

krachttraining doen. Op werkdagen vanaf 18.30u en in de weekenden de hele dag 

https://www.nevobo.nl/cms/download/6619/spel-%20en%20oefenvormen%20v3.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/6619/spel-%20en%20oefenvormen%20v3.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn-nzGrxsXxeJuRvPKfLGHpga9E5GM6p-
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kan het team dat het uur daarna trainen heeft gebruik maken van de ruimte bij de 

BSO, tenzij dat in gebruik is door D1. Ook hierbij gelden alle Corona-regels. 

- Tijdens de training: 

o help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 

wanneer dat niet gebeurt; 

o houd 1,5 meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk 

contact); 

o weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training; 

o volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van 

materialen; 

o hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

o zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de 

samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt; er mogen geen spelers uit 

andere teams meetrainen. 

- was of desinfecteer je handen na iedere training; 

 

Trainers kunnen bij klachten getest worden 

Goed nieuws voor jou als trainer: bij griepachtige klachten mag ook jij getest worden op het 

coronavirus! Wel zo verantwoord. De jeugd tot en met 18 jaar kan sinds 29 april weer lekker 

volleyballen in de buitenlucht. Dit is natuurlijk ontzettend goed nieuws voor de jeugd, voor ouders, 

maar ook voor jou als trainer. Je kunt de jeugd weer lekker aan het werk zetten en hen de fijne 

kneepjes van het volleybal aanleren. Dit levert de nodige blijde gezichten op. Maar wat als je 

virusklachten hebt? Je wilt natuurlijk wel verantwoord trainen kunnen geven. 

 

Testen bij klachten 

Bij klachten heb je als jeugdtrainer vanaf nu de mogelijkheid om getest te worden door de GGD. De 

GGD’en testen, conform het huidige testbeleid, o.a. de jeugdtrainers, mits zij… 

 

1. meer dan 24 uur ziekteverschijnselen (symptomen) van COVID-19 (hoesten en/of 

neusverkouden en/of koorts) hebben en 

2.  door een (bedrijfs)arts zijn doorverwezen en aangemeld zijn bij de GGD. 

 

Waar word je getest? 

De 25 GGD’en hebben sinds 6 april met elkaar 32 testfaciliteiten in Nederland opgezet. Op een 

locatie bij de GGD of bij een drive-in of drive-through locatie van de GGD wordt op een snelle manier 

keel- en neusslijm afgenomen. In veel gevallen hoef je daarvoor niet eens de auto uit te komen. Alle 

testafnames zijn op afspraak nadat een arts je heeft aangemeld. 

 

Meer informatie 

Bekijk het gehele testbeleid op deze pagina. De informatie op de hiervoor genoemde pagina rondom 

het testbeleid gaat specifiek over het testen door de GGD’en. Bekijk voor alle informatie over testen 

op het coronavirus op: 

 

• Veelgestelde vragen over testen op het coronavirus op rijksoverheid.nl. 

• Testen op COVID-19 op rivm.nl. 

https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/testen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

