
 Volleybalvereniging Grouw '64 
 
 

Protocol beachvolleybal Grouw ’64 in Corona-tijd 
 
Al enkele maanden ligt volleybal helemaal stil. Sporthal de Twine is gesloten, de Nevobo-
competitie is vroegtijdig beëindigd. Gelukkig is er goed nieuws! Er mag onder strikte voorwaarden 
weer gesport worden. Net als afgelopen jaren is er weer gelegenheid om gebruik te gaan maken 
van de beachvolleybalvelden die in beheer zijn van Grouw ’64.  
 
Bij volleybalvereniging Grouw ’64 worden de richtlijnen van het RIVM aangehouden. Heb respect 
voor dit protocol en hou je eraan zodat we samen veilig kunnen beachvolleyballen! 
Twijfel of een training door kan gaat vanwege het weer? De trainer maakt hierin de keuze en is 
hier verantwoordelijk voor en zorgt voor een terugkoppeling naar de spelers.  
De materialen zijn aanwezig op het beachvolleybalveld en afgesloten met een cijfercode. De 
trainers weten hiervan de code. Zorg dat na afloop van het gebruik dat alle materialen weer in de 
kist liggen en de kist met de cijfercode weer gesloten is. 
 
Trainingsdagen en tijden voor de maand april 

Datum Tijden Teams Trainer(s) 

Maandag 19.00 – 19.45 uur B-jeugd Melissa 

 19.50 – 20.35 uur Dames 2 Janke/Marius 

Dinsdag 19.00 – 20.30 uur Volwassenen op inschrijving  

Woensdag 19.00 – 20.30 uur Volwassenen op inschrijving  

Donderdag 19.00 – 20.30 uur Volwassenen op inschrijving  

Vrijdag 19.00 – 19.45 uur C-jeugd Kyra 

Vrijdag 19.50 – 20.35 uur Dames 3 Feite 

Tijdens de trainingen van dinsdag t/m donderdag zijn er per blok maximaal 8 spelers en 1 trainer 
aanwezig.  
 
Trainingsdagen mei* 

Datum Tijden Teams Trainer(s) 

Maandag 19.00 – 19.50 uur B-jeugd Melissa 

 20.00 – 20.50 uur Dames 2 Janke/Marius 

Dinsdag 19.00 – 19.50 uur 
20.10 – 21.10 uur 

Volwassenen op inschrijving  

Woensdag 19.00 – 19.50 uur 
20.10 – 21.10 uur 

Volwassenen op inschrijving  

Donderdag 19.00 – 19.50 uur 
20.00 – 20.50 uur 

Volwassenen op inschrijving  

Vrijdag 19.00 – 19.50 uur C-jeugd Kyra 

Vrijdag 20.00 – 20.50 uur Dames 3 Feite 

*Afhankelijk van hoe het in april loopt en welke maatregelen er dan nog gelden, kan bovenstaand 
schema aangepast worden. Vanwege het feit dat het in mei langer licht is, kan er op ook lang 
gevolleybald worden.  
 
 
 



 
Contactpersonen voor BV Sport & Gemeente Leeuwarden 

Functie Naam Telefoonnummer 

Voorzitter Yodi Vellinga 06 51 44 38 01 

Beachvolleybalcommissie Alle Grit 06 20 44 05 62 

Beachvolleybalcommissie Ruud van der Hart 06 48 48 98 99 

 
Coronacoördinatoren 
De trainers van Grouw ’64 zijn tijdens de trainingen Coronacoördinatoren. 
 
Basisafspraken 
Meld je online aan via https://1drv.ms/x/s!Alp-LRhzJpIngftSqgyv_o7TPPHRww?e=Xqa9HX 

- Bij klachten blijf je thuis.  

- Ook als iemand in jouw directe omgeving griepverschijnselen heeft of positief is getest. 

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar buiten het speelveld. 

- Was/desinfecteer regelmatig je handen. 

- Aanwijzingen van de trainer zijn bindend. Niet opvolgen = niet spelen.  

- Desinfecteer je handen bij aankomst. De verenging zorgt voor desinfectans. 

- Neem plaats op de tribune als je niet speelt (per blok – 1,5 meter afstand).  

- Na spelen desinfecteren we alle materialen. Vereniging levert hiervoor de materialen. 

- Na het spelen gaat iedereen direct naar huis.  

- Looproute is altijd met de klok mee.  
 
Regels jongeren tot 27 jaar 

- Voor jongeren tot 27 jaar zijn er vanaf 3 maart 2021 geen beperkingen op het veld. Buiten het 
veld: 1,5 meter afstand en meteen na het spelen weer naar huis. 

- Houd altijd 1,5 meter afstand van je trainer.  

- Als de bal in het spel is, hoef je geen afstand te houden van je partner of tegenstanders.  

- Als de bal uit het spel is, blijf je altijd op 1,5 meter afstand van je partner en de tegenstanders.  

- Bij wisselen van kant loop je met de klok mee. 

- De trainer blijft te allen tijde buiten het veld.  

- Tijdens de training kan de trainer een mondkapje dragen, maar dit is niet verplicht.  

- Na de training moeten de ballen en materialen gedesinfecteerd worden. 
 
Regels volwassenen boven de 27 jaar 

- Maximaal 4 gebruikers per beachveld en er wordt niet gewisseld met andere 4-tallen op het 
andere veld. Een trainer telt niet mee. Er wordt ook niet gewisseld tussen speelhelft.  

- Blijf altijd op 1,5 meter afstand van je partner en de trainer.  

- Spelers zijn zelf verantwoordelijk om afstand te houden van medespelers.  

- Het is niet toegestaan te blokkeren als er bij het net aangevallen wordt. Tijdens oefeningen 
wordt er rekening gehouden met aanval of het blok.  

- Serveer niet bewust in het midden en maak als passers afspraken wie het midden heeft.  

- Houd bij training bij warming up, uitleg, looppatronen en "wachtende spelers" rekening met 1,5 
meter. 

- Geen handcontact tijdens de training, dus geen high fives.  

- Het is dubbelfout als je de bal niet kunt spelen zonder 1,5 m afstand te houden.  

https://1drv.ms/x/s!Alp-LRhzJpIngftSqgyv_o7TPPHRww?e=Xqa9HX


- Laat de bal gaan en speel het punt over. Bijvoorbeeld: bij een service door het midden of als je 
twijfelt wie de bal moet pakken o als de bal vlak bij je partner blijft.  

- Bij wisselen van kant loop je met de klok mee.  
 

Daarnaast zullen wij gebruik maken van de posters die door Nevobo beschikbaar zijn gesteld en 
zorgen wij ervoor dat de buurt geïnformeerd is middels een flyer.  
 
Markeringen wachtenden 
Bij de tribune van de beachvelden kunnen wachtenden plaatsnemen. Wij zullen met 
krijtmarkeringen de 1,5 meter aangeven.  
 
EHBO 
Er is een EHBO-kit aanwezig. Indien er gebruik moet geworden gemaakt van een AED; Grou 
beschikt over veel AED- buurtpunten die ingeschakeld kunnen worden. Zie overzicht op de 
volgende pagina. In het zwart de markering van de beachvolleybalvelden. 
 



 


