
Protocol Beachvolleybal   
Bosbadbeach in Coronatijd 
 
 
 
Al enkele maanden ligt de volleybal helemaal stil. De Trits is gesloten, de Nevobo competitie is 

vroegtijdig beëindigd, de scholen zijn gesloten en de wereld houdt de adem in. Voor alle mensen en 

ook onze leden tot en met 12 jaar een bizarre nieuwe wereld.  

Gelukkig is er goed nieuws: De jeugd t/m 12 jaar mag onder strikte voorwaarden weer gaan 

volleyballen. Net als afgelopen jaren is er weer gelegenheid om gebruik te gaan maken van de 

trainingen bij Bosbadbeach. Wel moeten we ons realiseren dat volleybaltrainingen bij Bosbadbeach 

alleen mogelijk zijn als we ons allemaal houden aan de regels en afspraken en het niet zo 

ongedwongen en vrij zal zijn als afgelopen jaren. Maar het is een mooi begin. 

Protocol volleyballen bij Bosbadbeach voor leden t/m 12 jaar, hun ouders, trainers en begeleiders. 

1. Alle leden tot en met 12 jaar, hun ouders en de trainers en begeleiders houden zich aan dit 

protocol. 

2. Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent. Ouders zijn hierbij verantwoordelijk voor hun 

kind/kinderen.  

3. Kinderen t/m 12 jaar hoeven zich geen afstand te houden t.o.v. elkaar. Zij houden wel minimaal 

1,5 meter afstand van de trainer/begeleider. Trainers en begeleiders houden minimaal 1,5 meter 

afstand van elkaar. 

4. Kom alleen naar Bosbadbeach wanneer er voor jou een training gepland staat. Kom niet eerder 

dan 10 minuten voor de training en verlaat na de training direct het terrein. 

5. Ouders zorgen ervoor dat de trainer ruim van te voren op de hoogte is van deelname van hun 

kind/kinderen. 

6. Er komen maximaal 15 kinderen per training. Tussen twee trainingen zit minimaal 15 minuten. 

7. Voor je naar Bosbadbeach komt was je je handen en onderarmen 20 seconden lang met water 

en zeep. 

8. Brengen: Ouders zetten de kinderen die komen trainen af bij het hek tegenover de ingang van de 

BLTC. Daar staat iemand van de vereniging om het jeugdlid door te sturen naar de 

trainer/training.  

9. Halen: Ouders wachten in de auto om met de fiets buiten het hek op gepaste afstand van elkaar. 

De trainer en begeleider brengen de kinderen tot aan het hek waarna de kinderen naar hun 

ouder gaan.  

10. Er zijn twee begeleiders aanwezig vanuit de vereniging waaronder de trainer.  

11. De trainer zorgt ervoor dat de volleyballen die gebruikt worden vooraf ontsmet worden. 

12. Trainers en kinderen zorgen ervoor dat zij voor de training thuis hun handen hebben gewassen. 

De trainer/begeleider hebben ook desinfecterende handgel bij zich. 

13. Zorg ervoor dat je al omgekleed bent om te gaan trainen en dat je voor vertrek thuis van het 

toilet gebruik hebt gemaakt. De toiletten bij Bosbadbeach zijn gesloten. 

14. Het is niet toegestaan om verder dan de beachvelden het terrein op te gaan, en zeker niet naar 

het zwembad. Dit is ten strengste verboden. 

15. De trainer is de baas. Volg altijd de aanwijzingen van de trainer en de begeleider.  

16. Neem je eigen bidon/waterfles met water mee en drink niet uit elkaars bidon/waterfles. 

17. Geniet van de training en zorg er met elkaar voor dat we ons houden aan de afspraken voor een 

veilige training.  

Dit protocol beachvolleybaltraining is tot stand gekomen in samenwerking met Pieter Brandjes 

(beleidsmedewerker sport van de gemeente Baarn), het bestuur van volleybal vereniging Touché ’86 

en het bestuur van Bosbad de Vuursche. 
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