
Plan van aanpak, Monza beachvolleybal 

28 april 2021 
 

Inleiding 
Op woensdag 28 april 2021 heeft Monza toestemming gekregen van de gemeente Westland om te 

gaan beachvolleyballen op het strand van Ter Heijde, bij de strandopgang Karel Doormanweg. In dit 

plan van aanpak wordt beschreven hoe wij ons aan de maatregelen van de overheid gaan houden. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de adviezen van de Nevobo, NOC*NSF en de gemeente 

Westland. De ervaringen van de beachtrainingen van vorig seizoen worden hier ook in meegenomen. 

 

Rijksoverheid 
Rijksoverheid1 meldt de volgende maatregelen voor sporten tijdens Covid-19:  

 Alleen buitensport is toegestaan 

 Kleedkamers, douches en kantines van sportverenigingen zijn dicht 

 Geen publiek bij trainingen en wedstrijden 

 Blijf thuis bij klachten en laat je testen 

 

Regels voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar 

 Zij mogen overal gezamenlijk buiten sporten 

 Zij hoeven bij het sporten geen 1,5 meter afstand te houden 

 Zij mogen wedstrijden spelen, maar alleen met teams van de eigen sportvereniging 

 

Regels voor jongvolwassenen vanaf 18 tot en met 26 jaar 

 Zij mogen met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand buiten sporten 

 Zij kunnen op sportaccommodaties gezamenlijk buiten sporten. Dat kan ook op andere 

locaties op initiatief (of in opdracht) van gemeentes. Bijvoorbeeld op trapveldjes. Zij hoeven 

dan geen 1,5 meter afstand te houden 

 Zij mogen wedstrijden spelen op de sportvereniging. Maar alleen met teams van de eigen 

sportvereniging. Ook dan hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden.  

 

Regels voor volwassenen vanaf 27 jaar 

 Zij mogen met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand buiten sporten 

 Zij kunnen op sportaccommodaties gezamenlijk buiten sporten met maximaal 4 personen. 

De instructeur telt niet mee.  

 Zij kunnen met maximaal 4 personen gezamenlijk op andere locaties, op initiatief (of in 

opdracht) van gemeentes buiten sporten. Bijvoorbeeld een trapveld. De instructeur telt niet 

mee.  

 Zij spelen geen wedstrijden.  

 

Bovenstaande maatregelen heeft Rijksoverheid inzichtelijk gemaakt in de vorm van een poster2. 

                                                           
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport  
2 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/03/16/sporten-tijdens-
de-lockdown/corona+en+sport+vanaf+16+maart+2021.pdf  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/03/16/sporten-tijdens-de-lockdown/corona+en+sport+vanaf+16+maart+2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/03/16/sporten-tijdens-de-lockdown/corona+en+sport+vanaf+16+maart+2021.pdf


NOC*NSF 
De NOC*NSF3 heeft het protocol verantwoord sporten gepubliceerd. Hierin worden de kaders van de 

Rijksoverheid benoemd met aanvullende adviezen, gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen. 

Aanvullende adviezen vanuit de NOC*NSF zijn als volgt:  

 Was je handen ook voor en na bezoek sportlocatie. 

 Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit. 

 Er kunnen meerdere groepjes van maximaal 4 personen tegelijkertijd op een veld sporten, 

mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen. 

 Na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel mogelijk te 

verlaten. 

 Toeschouwers, publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten.  

 Stel een corona-coördinator aan. Dit kan een trainer/sporter zijn. Deze persoon is altijd 

herkenbaar aanwezig of maak via communicatie duidelijk hoe diegene te bereiken is.  

 Zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en 

grendel zitten 

 Richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en 

sporten die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen 

houden 

 Communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, 

medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar 

aanwezig zijn op de sportlocatie.  

 Zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen 

voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes).  

 Geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze 

waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en 

wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn.  

 Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis gestuurd worden tijdens de training bij 

(vermoeden van) klachten.  

 Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan 

om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt 

ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden.  

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan. Dit geldt voor 

iedereen.  

 Indien bij een sporter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen van uit de overheid die 

moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen nodig zijn. 

Dit kan per situatie en regio verschillen.  

 

Nevobo 
De Nevobo heeft geen aanvullende adviezen gepubliceerd. Wel is er een pagina4 op de website waar 

tips worden gegeven voor outdoor volleybal, met inspirerende webinars, filmpjes en posters ter 

communicatie met leden.  

                                                           
3 https://nocnsf.nl/media/4283/protocol-verantwoord-sporten-v2804.pdf  
4 https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-outdoor-volleybal/  

https://nocnsf.nl/media/4283/protocol-verantwoord-sporten-v2804.pdf
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/ondersteuning-in-coronatijd/organisatie-outdoor-volleybal/


Gemeente Westland 
De gemeente Westland geeft geen expliciete toelichting over corona en sport. Op hun website5 

wordt enkel verwezen naar de website van NOC*NSF.  

 

Vertaling naar Monza 
Om van bovenstaande informatie de vertaling naar Monza te maken, is dit kopje toegevoegd. Hier 

worden alle uitgangspunten benoemd waarop wij verantwoord met elkaar kunnen gaan sporten. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen jeugd en seniorenleden. Gezien ons ledenbestand is het 

niet realistisch om ook nog onderscheid te maken tussen senioren tot 27 jaar en senioren vanaf 27 

jaar.  

De organisatie zorgt dat de leden op de hoogte worden gebracht van de protocollen, door middel 

van mails, het aanmeldformulier en links op de website van Monza.  

 

Algemeen geldende regels 

 Er is bij elke training een corona-coördinator aanwezig die toeziet op de naleving van de 

maatregelen. Dit kan een trainer zijn.  

 Wekelijks aanmelden vereist via Microsoft Forms, om goed te kunnen monitoren hoe groot 

de opkomst is en of dit op te vangen is met de netten en beschikbare trainers.  

 De gezondheidscheck wordt in de Forms aanmelding meegenomen. Hierin staat ook hoe 

deelnemers zich kunnen afmelden wanneer klachten na aanmelding optreden.  

 Thuisblijven bij klachten (verkoudheidsklachten zoals een loopneus, niezen en keelpijn, 

hoesten, benauwdheid, koorts, reuk- en/of smaakverlies). 

 Bij aanvang van de training handen wassen boven aan de trappetjes. Bij vertrek wordt 

gedesinfecteerd.  

 De organisatie zorgt voor de benodigdheden met betrekking tot de hygiëne: zeep en 

papieren doekjes voor de leden.  

 De organisatie zorgt voor de benodigdheden om 1,5 meter te waarborgen: pionnetjes, 

dopjes en lijnen voor indeling velden.  

 

Trainingen voor jeugdleden tot en met 17 jaar 

 Jeugdleden tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden, ook niet voor en na de 

training. 

 Jeugdleden van 13 tot en met 17 jaar hoeven tijdens het trainen geen afstand te houden, 

voor en na de training wel. 

 Er is geen maximum aantal jeugdleden vastgesteld per training, omdat zij geen afstand 

hoeven te houden. Per veld is maximaal 1 trainer beschikbaar.   

 

Trainingen voor senioren vanaf 18 jaar 

 Senioren trainen altijd op 1,5 meter afstand van elkaar, ook de leden tot en met 26 jaar. Dit 

doen wij omdat het niet haalbaar is met het aantal leden en niveauverschillen om 

onderscheid te kunnen maken tussen de leeftijdscategorieën.  

                                                           
5 https://www.gemeentewestland.nl/over-westland/sport-en-bewegen/corona-en-sport.html  

https://www.gemeentewestland.nl/over-westland/sport-en-bewegen/corona-en-sport.html


 Senioren spelen met maximaal 3 personen op de helft van een veld. Dit komt neer op 6 

senioren per veld met maximaal 1 trainer. De landelijke maatregelen staan 4 personen op de 

helft van een veld toe.  

 Er worden geen wedstrijden gespeeld. 

 Er zijn maximaal 5 netten beschikbaar, dat komt neer op 30 senioren. Bij meer aanmeldingen 

worden de eerste 30 aanmeldingen uitgenodigd om te komen trainen.  

 

Informatie voor de begeleiders/trainers 
Om de trainingen soepel laten te verlopen, heeft Monza onderstaande richtlijnen opgesteld voor de 

begeleiders tijdens de trainingen. Hierin staat beschreven wat er van wie verwacht wordt vóór, 

tijdens en na de training.  

 
Voorafgaand aan de training 

1. Aankomst begeleiders 

 De begeleiders reizen los van elkaar richting het strand. Er wordt dus niet samen gereisd, op 

uitzondering van huisgenoten.  

 Alle begeleiders desinfecteren zichzelf bij aankomst, welke gefaciliteerd wordt door de 

vereniging. 

 Het aantal begeleiders bestaat uit 1 trainer per veld. Daarnaast is er een coronacoördinator 

aanwezig (dit kan een trainer zijn). 

 De trainer heeft voorafgaand aan de training begint al een duidelijke training opgeschreven 

en kan deze direct uitvoeren. 

 

2. Opbouw velden 

 De velden worden opgebouwd de trainers. 

 De velden zullen minimaal 10 meter uit elkaar staan, zodat er minder snel ballen in elkaars 

veld komen. 

 Het veld is opgebouwd voordat de training begint. 

 

3. Aankomst leden 

 Vooraf is duidelijk welke leden komen trainen, leden zullen zich wekelijks opnieuw moeten 

aanmelden. Zo is duidelijk hoeveel leden er komen sporten. 

 Het ‘kiss and ride principe’ wordt toegepast. Kinderen die niet zelfstandig naar het strand 

kunnen komen worden afgezet door de ouders op het strandopslag. Ouders gaan hierna 

direct naar huis! 

 Alle leden desinfecteren zichzelf bij aankomst, welke gefaciliteerd wordt door de vereniging. 

 Er is een begeleider boven bij de strandopgang aanwezig die aftekent welke leden aanwezig 

zijn.  

 Het lid komt niet eerder dan 10 minuten voor de training naar het strand en gaat direct 

haar/zijn trainingsveld op. 

 

Tijdens de training 

 De leden worden in groepjes ingedeeld waar zij de gehele training de oefeningen mee zullen 

uitvoeren. 

 Voor jeugdleden zijn deze groepjes maximaal 4 personen. 



 Voor senioren zijn deze groepjes maximaal 3 personen. 

 Materialen bewegen met de groepjes mee. 

 Tijdens de training wordt er niet onderling gewisseld van groepje. 

 

Na afloop van de training 

1. Vertrek leden 

 Na de training desinfecteert elk lid, dit wordt gefaciliteerd door de vereniging.  

 Na de training verlaat iedereen direct het strand en gaat naar huis. 

 Ouders wie hun kind komen ophalen, moeten wachten bij het strandopgang. 

 

2. Afbouw velden 

 Na de training bouwt de trainer het veld af en doet het veld terug in de tas. 

 Na afbouw van het veld worden de ballen gedesinfecteerd en gaan terug in de tas. 

 

3. Vertrek begeleiders 

 Nadat de training is afgerond en het veld + de ballen zijn opgeruimd, gaat de trainer direct 

naar huis. Het is niet de bedoeling een andere training af te kijken of als aanspreekpunt te 

fungeren. 

 

 


