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Branchespecifieke aanvulling outdoor volleybal jeugd t/m 18 jaar 
 

Dit branche specifieke protocol voor outdoor volleybal is tot stand gekomen door Nevobo in samenwerking met 

een aantal beachvolleybal-aanbieders en in afstemming met sportbonden en NOC*NSF. Het betreft een 

aanvulling op landelijke algemene protocol. 

 

Aanvullende veiligheidsmaatregelen outdoor volleybal: 

 

• Beperken aanbod: Alleen losse online veldhuur en trainingen zijn voorlopig mogelijk. Toernooien en 
evenementen niet.   

• Reservering start- en eindtijden: Bij losse veldhuur draagt de aanbieder zorg voor een online 
reserveringssysteem met een duidelijke begin- en eindtijd en online betaling. Bij trainingen is de 
trainingstijd en -veld bekend. Hierdoor wordt het aantal contact- en wachtmomenten voor de sporters 
op de accommodatie verminderd. Leden kunnen op de gereserveerde starttijd of op hun trainingstijd 
zonder melding ter plekke direct naar het betreffende veld met inachtneming van richtlijnen.   

• Terugbrengen van het aantal deelnemers: Bij losse veldhuur en bij trainingen voor 13 t/m 18 jarigen 
mogen per starttijd maximaal 6 sporters en 1 trainer op een veld. Bij kinderen t/m 12 jaar bepaalt de 
organisator het maximum per veld.  

• Eigen veld: Sporters blijven continue op hun eigen veld. Indien bij trainingen de trainer meerdere 
velden tegelijk traint, dan is het voor de trainer toegestaan om zich te bewegen tussen die betreffende 
velden. Er wordt enkel per veld instructie gegeven met inachtneming van 1,5 meter afstand. 

• Alleen sporten onder begeleiding: Bij trainingen is er vanzelfsprekend een begeleider. Bij losse 
veldhuur is het de verplichting aan degene die het veld huurt om hier zorg voor te dragen.  

• Aangepaste spel- en oefenvormen: Sporters en hun trainer worden opgeroepen bij de keuze en 
uitvoering van de oefen- en spelvormen rekening mee te houden met de regels rondom het afstand 
houden. De Nevobo faciliteert online voorbeelden hoe hier invulling aan gegeven kan worden. 

• Gedesinfecteerde ballen: Zorg voor maximale hygiëne. Er worden alleen ballen van de accommodatie 
gebruikt en de ballen moeten na ieder tijdslot dat er gespeeld is gedesinfecteerd worden met water en 
zeep (in lijn met het algemene sportprotocol). Velden worden in geval van zand uitsluitend door 
kaderleden geharkt. Het net en de palen worden uitsluitend door kaderleden geïnstalleerd op de juiste 
hoogte en niet aangeraakt door trainers/sporters (voor zover mogelijk). Maak een schema om 
uitvoering te geven aan deze hygiëne maatregelen en zorg voor een aftekenlijst op de toilet. 

• Communicatie: Hang posters op in de accommodatie over de gewijzigde regels op de accommodatie. 
De posters zijn door de Nevobo ontwikkeld en kan je uitprinten. Hang deze bij de ingang van de 
accommodatie en bij de velden.  

• Naleving: Per accommodatie is een kaderlid verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Er is 
altijd minimaal 1 kaderlid aanwezig op de accommodatie om toe te zien op de naleving van dit 
protocol. 

 

Gefaseerde opening 

Dit protocol betreft de opstart van outdoor volleybal voor jeugd t/m 18 jaar. We zien specifiek voor de 

beachvolleybalsport de komende tijd een verdere gefaseerde opening: 

 

Fase 1 (vanaf 29 april): Beperkte opening beachvelden voor jeugd t/m 18 jaar, max 6 sporters per veld voor 

jeugd van 13 t/m 18 jaar, maximaal 1 trainer per veld, clubhuis/ terras/ douches/ kleedruimtes gesloten 

 

Fase 2: Beperkte opening zoals in fase 1 plus uitbreiding met indoor beachvolleybal, volwassenen, max 8 

sporters (nvt t/m 12 jaar) + 1 trainer per veld en beperkte opening horeca aan de hand van relevante protocol 

horeca 
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Fase 3: Reguliere opening en trainingen 

 

Fase 4: Spelen van competities en toernooien 

 

 

 

 


