
Protocol Beachvolleybal   
Bosbadbeach in Coronatijd 
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Inmiddels zijn we al weer enkele weken aan het beachen. De regels worden vanaf 1 juni versoepelt 

en er is iets meer ruimte voor gezelligheid. Laten we er met z’n allen van genieten binnen de regels 

die gelden.  

Protocol beachvolleybal bij Bosbadbeach voor leden vanaf 13 t/m 18 jaar, hun begeleiders  en 

senioren. Ingang 1 juni 2020. 

1. Alle jeugdleden vanaf 13 jaar, hun ouders, de trainers en begeleiders en senioren vanaf 18 jaar 

houden zich aan dit protocol wanneer zij het terrein van Bosbadbeach betreden. 

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

kind/kinderen.  

3. Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen buiten sporten en ook binnen 1,5 meter van elkaar komen 

als zij sporten onder begeleiding van een trainer. Zij houden wel 1,5 meter afstand hun 

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

jeugdleden vanaf 13 jaar. Alle senioren houden 1,5 afstand van elkaar. 

4. Kom alleen naar Bosbadbeach wanneer je ingeschreven staat voor een training. Kom niet eerder 

dan 10 minuten voor de training. 

5. Ouders van leden tot 18 jaar zorgen ervoor dat de trainer ruim van te voren op de hoogte is van 

deelname van hun kind/kinderen. 

6. Bij de jeugd tot 18 jaar komen er maximaal 12 personen per training. Tussen twee trainingen zit 

minimaal 10 minuten. 

7. Bij de senioren zijn maximaal 12 spelers. Bij 12 spelers zitten de 4 spelers die niet actief spelen 

langs de kant op ruime afstand van elkaar en de actieve spelers. 

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 hen 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 tot 18 jaar 

naar hun ouder gaan.  

10. Bij een trainingen van leden tot 18 jaar zijn er twee begeleiders aanwezig vanuit de vereniging 

waaronder de trainer.  

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

en na elk trainingswedstrijdje.  

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. Voor dat je naar Bosbadbeach gaat was je je handen 20 seconden met water en zeep. 

14. 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 en watertappunten bij Bosbadbeach zijn gesloten. 

15. 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. 

16. Bij de trainingen voor de jeugd tot 18 jaar is trainer de baas. Volg altijd de aanwijzingen van de 

trainer en de begeleider.  

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

18. Wanneer tijdens een trainingsoefening/het spel spelers te dicht bij elkaar dreigen te komen 

wordt er gestopt en de trainingsoefening/het spel hervat. 

19. Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 

huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar. 
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20. Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)   

trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient 

de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om 

te sporten en te bewegen.  

21. Bij spelers van 13 t/m 18 jaar en ouder worden alleen onderlinge trainingswedstrijdjes/potjes 

gespeeld met maximaal 6 spelers per veldhelft. Bij senioren vanaf 18 jaar maximaal 2 spelers per 

speelhelft. 

22. Wanneer in een onderlinge trainingswedstrijdjes/potjes de 2 beachvolleyballers te dicht bij 

elkaar dreigen te komen stopt het spel en wordt er een let gespeeld.  

23. Bij het wisselen van kant bij elke 7 punten wordt er gewisseld zonder contact.  Ook hierbij 

houden de spelers 1.5 meter afstand. 

24. Er vinden geen High 5’s of andere contact momenten plaats om een punt te vieren. 

25. Na de trainingswedstrijd is het toegestaan om in de nazit nog bij elkaar te zijn waarbij er 1,5 

meter afstand wordt gehouden.  

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

veilige training.  

Voor de totstandkoming van dit protocol is informatie gebruikt van de eerdere protocollen en in 

informatie uit de persconferentie coronavirus van de rijksoverheid.  

Corona coördinator vanuit Touché ’86 is Jaapjan Eringa, 06-27441782, voorzitter@touche86.nl 

31-05-2020 


