
In dit document de communicatie waarmee we de protocollen van NOC*NSF en de Nevobo vertalen 
naar relevante informatie voor verschillende doelgroepen specifiek voor onze locatie. Het gaat om 
coördinatoren, trainers (t/m 12, 13-18 jaar en volwassenen), ouders en sporters (t/m 12, 13-18 jaar 
en volwassenen).  
 
Geldende periode: 29 april t/m 31 augustus 2020. Aanpassingen mogelijk door ervaringen in de 
praktijk.  
Algemene richtlijnen staan op deze pagina: www.volleyzuid.nl/beach/  
 
Voor iedereen geldt, de doelen van alle afspraken zijn: 

1. De gezondheidsrisico’s beperken  
2. Zorgen dat we toestemming houden om te mogen sporten  
3. Plezier, beweging, sociaal contact en onze eigen sport weer mogelijk maken! 

 
Aandachtspunten coördinator bij Volley Zuid Rotterdam Voorbereiding en accommodatie  

- Zorg dat je van de sporters de namen en geboortedata paraat hebt, en van hun ouders de 
telefoonnummers 

- Bij binnenkomst wacht je de spelers op bij de ingang aan de olympiaweg 
- De gemeente zorgt ervoor dat de netten staan en zij verzorgen het zand.   
- Het schoonmaakrooster zal op de accommodatie aanwezig zijn, check voor- en na de training 

of aan de verschillende onderdelen iets gedaan moet worden. Is er een fles handzeep of 
desinfectiemiddel op, informeer Albert.  

 
Trainers, sporters en ouders  

- Houd goed contact met trainers, instrueer hen en zorg dat ze zich bewust zijn van hun 
verantwoordelijkheid om ook de afspraken te handhaven, sporters hierbij te helpen en ook 
zelf goed op te volgen. Zij en jij hebben een voorbeeldfunctie.  

- Als een groep voor de eerste keer komt, ontvang je iedereen bij de ingang. Je vertelt ze naar 
welk veld ze gaan, waar ze hun spullen neerleggen en waar ze hun handen moeten 
desinfecteren. Vervolgens zijn ze vrij te gaan spelen, maar wel de gehele duur in en om hun 
eigen veld.  

- Zijn sporters 13 jaar of ouder? Wijs ze op de anderhalve meter. In sommige gevallen staan ze 
bij de entree of bij het parkeren van de fiets onbewust al te dicht op elkaar. Direct duidelijk 
handhaven. Zodra het bewustzijn er is dat het belangrijk is en dat we het handhaven zullen 
zie je dat ze er gedurende hun verblijf op de locatie mee bezig zijn om die anderhalve meter 
afstand te bewaren  

- Hoe veel of weinig jeugd er ook aanwezig is, zorg dat afspraken netjes worden uitgevoerd. 
Deze situatie moet voor iedereen zo snel mogelijk normaal worden  

- Ouders hebben de neiging buiten het hek, maar wel in de buurt van de entree te gaan 
wachten. Vraag ze daar de ruimte vrij te houden. Ook even toch nog wat spullen afgeven is 
niet de bedoeling  

 
Overig  

- Toon is belangrijk als het gaat om handhaving! We zorgen er samen voor dat we alles netjes 
nakomen en ons daarvoor vooral kunnen bezig houden met sporten.  

- Als sporter of ouder geen medewerking verleent, vraag ze dan de locatie te verlaten en meld 
het bij Albert  

- Vragen over de afspraken of hoe om te gaan met bepaalde situaties, neem contact op met 
Albert 

 
  

http://www.volleyzuid.nl/beach/


Aandachtspunten trainers t/m 12 jaar bij Volley Zuid Rotterdam  
- Als kinderen naar jouw veld komen: zorg dat ze hun spullen achter het veld leggen (allemaal 

aan dezelfde kant) en om beurten hun handen desinfecteren  
- Zorg dat je zo snel mogelijk alle namen kent. Dat maakt het makkelijk ze te helpen 

herinneren aan afspraken  
- Leg uit dat ze op hun eigen veld(en) blijven  
- Kinderen zullen onbewust niet alles goed doen, maak direct duidelijk wat er wel verwacht 

wordt. Als we dit aan het begin goed handhaven zal het snel “normaal” worden  
- Houd zelf 1,5 meter afstand van de kinderen  
- Twijfel je of iets goed gaat qua afspraken? Check het bij een andere trainer of de 

coördinator. Samen regelen we het   
- Zie de website voor alle overige informatie 
- Maak er wat leuks van!  

 
Aandachtspunten trainers 13 t/m 18 jaar bij Volley Zuid Rotterdam  

- Als de jeugd naar jouw veld komt: zorg dat ze hun spullen achter het veld leggen (allemaal 
aan dezelfde kant, op afstand van elkaar) en om beurten hun handen desinfecteren  

- Zorg dat je zo snel mogelijk alle namen kent. Dat maakt het makkelijk ze te helpen 
herinneren aan afspraken  

- Leg uit dat ze in en om hun eigen veld(en) blijven van begin tot einde training  
- Maximaal zes sporters per veld: nummer 7 moet bij een ander veld of de groep splitsen over 

twee velden. Indelingen houden hier rekening mee, maar in de praktijk kan het altijd zijn dat 
we hierop moeten inspelen.  

- De jeugd zal onbewust niet direct alles goed doen en vast en zeker een moment hebben dat 
ze de anderhalve meter afstand vergeten, maak direct duidelijk wat er wel verwacht wordt. 
Als we dit aan het begin goed handhaven zal het snel “normaal” worden  

- Houd zelf 1,5 meter afstand, laat zien dat je daar bewust mee bezig bent, het goede 
voorbeeld!  

- Twijfel je of iets goed gaat qua afspraken? Check het bij een andere trainer of de 
coördinator. Samen regelen we het  

- Zie de website voor alle overige informatie 
- Maak er wat leuks van!  

 
Aandachtspunten ouders en sporters t/m 12 jaar bij Volley Zuid Rotterdam  

- Heeft je kind klachten of iemand thuis koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheidsklachten, 
houd hem/haar dan thuis.  

- Als je je kind gebracht hebt blijf je buiten de hekken van de locatie. Wees er attent op dat je 
ook daar geen groep (ook al is er anderhalve meter afstand) vormt. Suggestie: rondje Park de 
twee heuvels 

- Zorg dat je kind 10 minuten van tevoren aanwezig is. Dat geeft iedereen de tijd geduldig alles 
te regelen en op tijd met de training te starten. Het hek sluit 18:00 daarna kan je kind niet 
meer naar binnen.   

- De Olympiaweg in de richting van De Kuip naar ons sportcomplex is dicht. Het parkeerterrein 
kan dus alleen bereikt worden vanaf Park De Twee Heuvels / Keizerswaard. 

- De openbare toiletten zijn dicht. Houd hier rekening mee.  
- Kinderen mogen alleen uit een eigen fles of bidon drinken. Ook niet uit de kraan. Neem je 

een eigen fles of bidon mee?  
- Houd rekening met koudere temperaturen/regen. Kleed je goed aan en neem warme kleding 

mee voor na afloop. Kinderen moeten hun spullen achter het veld op het gras plaatsen. Een 
vuilniszak is een oplossing om spullen droog te houden.  

- De kinderen worden bij aankomst opgewacht door de trainer bij het hek en geïnformeerd. 
Naar hun eigen veld, daar de gehele training blijven, handen desinfecteren voor- en achteraf 
en afstand houden van de trainer zijn de belangrijkste instructies.  

- Zie de website voor alle overige informatie 
We gaan dit met elkaar regelen, er zo snel mogelijk aan wennen en er vooral iets leuks van 
maken!!  



 
Aandachtspunten sporters 13 t/m 18 jaar bij Volley Zuid Rotterdam  

- Heb je klachten of heeft iemand thuis koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheidsklachten, 
blijf dan thuis  

- Ouders die je brengen blijven buiten de hekken van de locatie. Wees er attent op dat je ook 
daar geen groep (ook al is er anderhalve meter afstand) vormt. Suggestie: rondje Park de 
twee heuvels 

- Zorg dat je 10 minuten van tevoren aanwezig bent, zodat we rustig kunnen zorgen dat 
iedereen instructies krijgt, zijn veld vindt, spullen plaatst en handen desinfecteert. Als je op 
de fiets komt, let dan ook bij aankomst erop dat je je fiets op een slimme plek parkeert.  

- Het hek sluit 18:00 daarna kan je niet meer naar binnen.   
- De Olympiaweg in de richting van De Kuip naar ons sportcomplex is dicht. Het parkeerterrein 

kan dus alleen bereikt worden vanaf Park De Twee Heuvels / Keizerswaard. 
- De openbare toiletten zijn dicht. Houd hier rekening mee.  
- Je mag alleen uit een eigen fles of bidon drinken. Ook niet uit de kraan. Neem deze dus mee! 
- Houd rekening met koudere temperaturen/regen. Kleed je goed aan en neem warme kleding 

mee voor na afloop. Je moet je spullen achter het veld op het gras plaatsen. Een vuilniszak is 
een oplossing om spullen droog te houden.  

- Je wordt bij aankomst verder geholpen en geïnformeerd. Direct naar je eigen veld, daar de 
gehele training blijven, handen desinfecteren voor- en achteraf en afstand houden van elkaar 
zijn de belangrijkste instructies.  

- Zie de website voor alle overige informatie 
- Anderhalve meter afstand, vanaf iedereen, op elk moment, op elke plek. Zeker ook in het 

spel. Dit zal in het begin gek zijn en we zullen gaan ontdekken hoe dit het beste werkt. Maar 
in elk geval twee dingen:  

1. Niet blokkeren  
2. Zorgen dat je zo goed communiceert dat je anderhalve meter van je teamgenoot 

vandaan blijft, anders moet de bal vallen  
We gaan dit met elkaar regelen, er zo snel mogelijk aan wennen en er vooral iets leuks van 
maken!! 
 
  



Aandachtspunten sporters 19 jaar en ouder bij Volley Zuid Rotterdam  
- Heb je klachten of heeft iemand thuis koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheidsklachten, 

blijf dan thuis  
- Zorg dat je 10 minuten van tevoren aanwezig bent, zodat we rustig kunnen zorgen dat 

iedereen instructies krijgt, zijn veld vindt, spullen plaatst en handen desinfecteert. Als je op 
de fiets komt, let dan ook bij aankomst erop dat je je fiets op een slimme plek parkeert.  

- Het hek sluit start trainingstijd daarna kan je niet meer naar binnen.   
- De Olympiaweg in de richting van De Kuip naar ons sportcomplex is dicht. Het parkeerterrein 

kan dus alleen bereikt worden vanaf Park De Twee Heuvels / Keizerswaard. 
- De openbare toiletten zijn dicht. Houd hier rekening mee.  
- Je mag alleen uit een eigen fles of bidon drinken. Ook niet uit de kraan. Neem deze dus mee! 
- Je moet je spullen achter het veld op het gras plaatsen. Een vuilniszak is een oplossing om 

spullen droog te houden.  
- Je wordt bij aankomst verder geholpen en geïnformeerd. Direct naar je eigen veld, daar de 

gehele training blijven, handen desinfecteren voor- en achteraf en afstand houden van elkaar 
zijn de belangrijkste instructies.  

- Zie de website voor alle overige informatie 
- Anderhalve meter afstand, vanaf iedereen, op elk moment, op elke plek. Zeker ook in het 

spel. Dit zal in het begin gek zijn en we zullen gaan ontdekken hoe dit het beste werkt. Maar 
in elk geval twee dingen:  

1. Niet blokkeren  
2. Zorgen dat je zo goed communiceert dat je anderhalve meter van je 

teamgenoot vandaan blijft, anders moet de bal vallen  
We gaan dit met elkaar regelen, er zo snel mogelijk aan wennen en er vooral iets leuks van 
maken!! 
 


