
 

   
Als deze regels niet (goed) worden nageleefd kan besloten 
worden de locatie te sluiten of individueel toegang te weigeren 

 

Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei 2020 weer 

buiten trainen. Hou Stand Beach faciliteert hiervoor het buiten 

sporten en bewegen in de vorm van beach volleybal op de 

beach velden bij Sportcentrum West in Rotterdam. 

 

 

 

 

Om veilig te kunnen sporten zonder gezondheidsrisico’s 

moeten de volgende regels worden nageleefd door alle beach 

volleyballers. 

 

Regels: 

 Vermijd drukte 

 Houd 1,5 meter afstand 

 Blijf altijd thuis als je de afgelopen 24 uur klachten hebt gehad: 

neusverkoudheid, hoesten benauwdheid of koorts  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden benauwdheid en/of koorts 

(vanaf 38˚C) heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je 

weer sporten en naar buiten 

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens het beachvolleyballen 

klachten ontstaan, zoals neusverkoudheid, hoesten benauwdheid of 

koorts 

 Handen wassen met water en zeep voor en na het beach 

volleyballen, er zijn desinfecteer middelen beschikbaar op locatie 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze 

daarna weg 

 Schud geen handen 

 Reis zoveel mogelijk lopend of met de fiets, vermijd het openbaar 

vervoer 

 Officiele wedstrijden & competities zijn verboden. Onderlinge 

trainingwedstrijdjes zijn mogelijk in eigen teamverband binnen de 

club. Denk altijd aan de 1,5 meter afstand, het gaat om het sporten 

en bewegen 

 Er is geen toiletvoorziening beschikbaar, ga voordat je naar de 

beachvelden komt thuis naar het toilet 

 Ook de douches & toegang tot het sportcentrum zijn gesloten. Kom 

in sportkleding naar de beach velden en douche na afloop thuis 

 Neem je eigen bidon/drinkfles gevuld mee om uit te drinken, kantine 

is gesloten 

 Denk zelf aan zonnebrandcreme & zonnebril 

 Vermijd het aanraken van je gezicht 

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de beach velden 

en ga direct daarna naar huis. Wacht op aanvang op de daarvoor 

aangewezen plek 

 Volg altijd de aanwijzingen op van de toezichthouder, organisatie 

en/of trainer. Blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere 

trainingsgroepen op de locatie actief zijn 

 Spreek elkaar aan op naleving van deze regels 

 

 

 

Beachvolleybal voor volwassenen –  

Corona maatregelen 2020 

 



 

   
Als deze regels niet (goed) worden nageleefd kan besloten 
worden de locatie te sluiten of individueel toegang te weigeren 

 

Toezichthouder: 

Er moet altijd een toezichthouder op de locatie aanwezig zijn 

als er mensen aanwezig zijn bij de beach velden. De 

toezichthouder gaat na of alle regels worden nageleefd, 

inclusief of de beach volleyballers zich hebben aangemeld. 

De toezichthouder is herkenbaar aan het toezichthouders-

vak bij het huisje bij de beach velden.  

 

 

 

Toezichthouder - clinics: 

Er is altijd een toezichthouder aanwezig (naast de trainers).  

 

Toezichthouder - vrij beachen: 

Om het beachvolleybal voor iedereen zo leuk mogelijk te 

houden, is de toezichthouder dynamisch. Een van de 

spelers die niet in het veld staat draagt de toezichthoudersrol 

over aan een volgende speler die van het veld af komt.  

 

Toegang accommodatie: 

Ingang beachvelden = hek op de hoek van de Spaanseweg / 

Horvathweg 

Fietsen kunnen binnen op het terrein gestald worden – volg 

de aangegeven route 

Auto’s kunnen geparkereerd worden op de Spaanseweg 

Houdt ook hierbij 1,5 meter afstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrij beachen: 

 Er zijn maximaal 26 personen toegestaan op de velden 

 Vooraf inschrijven via houstand.nl/beachtoday is verplicht 

 Niet aangemeld is geen toegang tot de locatie 

 Kom je toch niet beach volleyballen meld je dan af voor 18 

uur. Dit om ervoor te zorgen dat ondanks deze maatregelen 

iedereen zoveel mogelijk gebruik kan maken van het vrij 

beachen. Hierop wordt gecontroleerd: kom je 2 of meerdere 

keren niet zonder af te melden dan krijg je een 

waarschuwing met mogelijk consequenties. 

 Schrijf je alleen in als je echt komt beachvolleyballen. Doe 

dit solidair. Ben je al 2x in de week geweest, wacht tot 18 uur 

om te kijken of er nog plek is. 

 Als het te druk wordt bij het vrij beachen wordt er een 

ledenstop ingevoerd 

 


