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

 Update 27 mei 2020 > wijzigingen in groen 

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; 

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

- 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. 

 

Algemene aandachtspunten 

- Het beachveld is iedere werkdag geopend van 15.30u tot zonsondergang; op woensdag vanaf 

14.00u. In het weekend is het veld geopend tijdens trainingsuren.  

- Aanspreekpunten / verantwoordelijke kaderleden 

o Algemeen:  Henk Wijnsma (voorzitter Alterno) 

 Paul Weterkamp (corona-coördinator jeugd beach) 

 Hilda Knaapen (corona-coördinator mini beach) 

 Gijs Waardenburg (corona-coördinator senioren beach) 

o Mini’s: Riccardo van Ernst (voorzitter mini’s) 

o Jeugd: Rob van den Dool (voorzitter jeugd) 

o Senioren: Mathijs Mast (voorzitter senioren) 

- Tijdens de opening is er een trainer(s) en corona-dag-coördinator (CDC) aanwezig, die 

aanspreekpunt is voor de spelers, trainer en gemeente. De CDC is herkenbaar aan een oranje 

hesje en heeft toegang tot EHBO-materialen en AED. Ieder team dat traint levert een CDC. 

De betreffende corona-coördinator zorgt voor een sluitende roostering van de CDC’s. 

- De trainers, ouders en spelers ontvangen het protocol en aangepaste spelregels, zodat op 

een verantwoorde en veilige manier gevolleybald kan worden. Hiermee zijn trainers 

geïnstrueerd dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst 

gedrag. 

- Bij de ingang van de velden en bij de velden zelf hangen de hygiëneregels. 

- Er is een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden 

of verlaten van de accommodatie. Ouders die hun kinderen brengen rijden een rondje op de 

parkeerplaats van de school. Seniorenspelers parkeren daar eventueel hun auto. Spelers 

lopen het laatste stukje voor Villa IN Kleur langs naar het veld. De parkeerplaats van Alterno 

zelf is gesloten voor auto’s. Spelers kunnen daar hun fiets stallen.  

- De Alternohal, inclusief kantine, kleedkamers, is gesloten. De dag-coördinator zorgt samen 

met de trainers dat de velden en ballen op het sportveld beschikbaar zijn, alsmede voor 

persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en 

voldoende papieren handdoekjes).  

- De toiletten (inclusief handenwasgelegenheid) zijn geopend of kunnen geopend worden door 

de CDC. 

- Maximaal aantal deelnemers:  

o bij trainingen voor 13 t/m 18-jarigen en senioren mogen maximaal 6 sporters en 1 

trainer op een veld. Ieder team heeft beide velden ter beschikking.  

o Bij kinderen t/m 12 jaar bepaalt de organisator het maximum per veld. Op één veld 

trainen 2 miniteams. 
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- Sporters blijven continu op hun eigen veld. Indien bij trainingen de trainer meerdere velden 

tegelijk traint, dan is het voor de trainer toegestaan om zich te bewegen tussen die 

betreffende velden. Er wordt enkel per veld instructie gegeven met inachtneming van 1,5 

meter afstand.  

- Bij mini- en jeugdtrainingen is er altijd een trainer aanwezig. Dit geldt ook voor 

trainingsgroepen van buiten de vereniging.  

- Aangepaste spel- en oefenvormen: Trainers moeten bij de keuze en uitvoering van de oefen- 

en spelvormen rekening houden met de regels rondom het afstand houden. De Nevobo 

faciliteert online voorbeelden hoe hier invulling aan gegeven kan worden. 

- Er worden alleen ballen van de accommodatie gebruikt en de ballen moeten na iedere 

training gedesinfecteerd worden met water en zeep (in lijn met het algemene sportprotocol).  

- Velden worden uitsluitend door kaderleden geharkt. Het net en de palen worden uitsluitend 

door kaderleden geïnstalleerd op de juiste hoogte en niet aangeraakt door trainers/sporters 

(voor zover mogelijk).  

- Bij de ingang en bij de velden hangen posters over de gewijzigde regels op de accommodatie.  

- Er is altijd een Corona-dag-coördinator om toe te zien op de naleving van dit protocol.  

- Bij slecht weer of andere omstandigheden kan de Corona-dag-coördinator in overleg met de 

beachcoördinatoren besluiten de beach-velden te sluiten. 

 

 

Bijlagen, verstrekt aan betreffende doelgroepen:  

- Aandachtspunten voor trainers 

- Voor sporters 

- Voor ouders en verzorgers 

 

Toegepaste protocollen:  

- NOC*NSF: Protocol verantwoord sporten  

- Nevobo: Sportspecifieke aanvulling op landelijk protocol: outdoor volleybaltrainingen 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/6598/Sportspecifieke%20aanvulling%20outdoor%20volleybal%20op%20algemeen%20sportprotocol.pdf

