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FAQ herstart training Eredivisie indoor 
beachvolleybal  
 
Binnen de gestelde coronamaatregelen is het voor Eredivisie beachvolleyballers weer 

toegestaan om voor training gebruik te maken van indoor beachvolleybalaccommodaties. 

Hierbij dient het protocol Topsportcompetities gevolgd te worden. Het is mogelijk dat de 

landelijk geldende coronamaatregelen aangepast worden zodra de  ontwikkelingen hiertoe 

aanleiding vormen. Dit kan van invloed zijn op deze FAQ, dus raadpleeg deze geregeld. 

 

Hieronder vind je de meestgestelde vragen rondom de herstart van de Eredivisie indoor 

beachvolleybaltrainingen.  

 

Wie mogen er gebruikmaken van de trainingsmogelijkheid?  

Eredivisie beachvolleyballers komen hiervoor in aanmerking. Indien je afgelopen zomer 

minimaal drie keer hebt deelgenomen aan de DELA Eredivisie Beachvolleybal, voldoe je aan 

de voorwaarden.  

 

Heb je deelgenomen aan het NK Beachvolleybal voor senioren én ben je geëindigd bij de 

laatste 12? Dan wordt dit gezien als een deelname aan de DELA Eredivisie Beachvolleybal. 

 

Wie mag er bij een training aanwezig zijn?  

Het aantal functioneel aanwezigen moet te allen tijde tot een minimum worden beperkt. 

Naast spelers mogen trainers en staf aanwezig zijn. Toeschouwers, ouders, vrienden et 

cetera, zijn niet welkom.   

 

Hoe groot mag een trainingsgroep zijn? 

Er geldt geen maximum voor de grote van een trainingsgroep, maar uiteraard dient het wel 

tot een minimum beperkt te worden.  

 

  

https://nocnsf.nl/protocol-topsportcompetities
https://nocnsf.nl/protocol-topsportcompetities
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Waar en op welke tijden kan ik trainen?  

In Nederland is er één indoor beachvolleyballocatie waar getraind mag worden: 

  

1. Sportcampus Zuiderpark mr. P. Droogleever Fortuynweg 22 2533 SR Den Haag 

 

Dagen en tijden waarop getraind kan worden 

 

Sportcampus Zuiderpark 

- Maandag t/m vrijdag 07.30 – 20.00 uur 2 velden 

- Zaterdag 08.00 – 13.00 uur 2 velden 

 

De huur van de velden bedraagt ca. € 25,- per uur, per veld.  

 

In verband met de avondklok dient de training uiterlijk om 20.00 uur beëindigd te zijn! 

 

Hoe en bij wie kan ik mij aanmelden om te trainen? 

Eredivisie beachvolleyballers die gebruik willen maken van de mogelijkheid om te gaan 

trainen, kunnen contact opnemen de coördinator om training(en) in te plannen:  

 

1. Sportcampus Zuiderpark Bert Korteling bert.korteling@nevobo.nl  

 

Zijn wij verplicht om te testen? 

Ja, spelers, trainers en staf die bij trainingen betrokken zijn dienen zich vóór aanvang van de 

eerste training te laten testen op de trainingslocatie. Dit is de zogenaamde ‘nulmeting’. 

Vervolgens dienen spelers, trainers en staf zich minimaal eenmaal per week te laten testen.  

Ik heb al corona gehad, moet ik ook wekelijks testen?  

Ja, je moet, ook als je al corona hebt gehad, je wekelijks laten testen. Op het moment dat de 

sneltest positief test, houdt dat in dat er (mogelijk) nog een besmettingsrisico bestaat. 

Kortom, dan blijft de quarantainemaatregel van toepassing 

 

Wie mag de sneltesten afnemen? 

De (para)medicus van de trainingslocatie.   

 

Ik ben in het buitenland geweest. Mag ik mijn thuisquarantaine onderbreken voor 

topsportactiviteiten? 

Deze uitzondering geldt alleen voor statussporters. Voor de eredivisie topsporters geldt deze 

uitzondering niet. Als het advies voor het betreffende land is dat je bij terugkeer in 

quarantaine gaat, dan zal dit dus opgevolgd moeten worden. 

 

 

mailto:bert.korteling@nevobo.nl
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Ik ben gevaccineerd tegen corona. Test ik nu positief op corona? 

Nee, je zult niet als gevolg van de vaccinatie positief testen op corona. En ondanks dat je 

gevaccineerd bent, moet je je nog altijd wel wekelijks laten testen. 

 

Beach Team Nederland (BTN) 

Op het Zuiderpark traint Beach Team Nederland. Eredivisie beachvolleyballers mogen tijdens 

de trainingen niet in contact komen met de spelers van BTN.    

 

Contact 

Voor vragen omtrent de herstart training Eredivisie indoorbeachvolleybal kun je contact 

opnemen met Henk Steeghs (Competitieleider Nationale Beach Competitie) via e-mail: 

beach@nevobo.nl. 

mailto:beach@nevobo.nl

