
 

VCS Beachvolleybal update 
 
Tot op heden was het uitgangspunt dat er per veld maximaal 6 spelers/speelsters mogen 
volleyballen. De Nevobo heeft  per 26-05-2020 laten weten dat er vanaf 1 juni geen 
maximum meer wordt gehanteerd. Dit heeft een consequentie, namelijk…. 

• De 1,5 meter maatregel blijft onverminderd van kracht. Naarmate er meer spelers 
per veld aanwezig zijn zal het dus steeds moeilijker worden om 1,5 meter afstand te 
blijven houden. Een goede voorbereiding van de training vergroot de kans om lekker 
te kunnen volleyballen, terwijl iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt. 
Voorbeeldoefeningen zijn te vinden via onderstaande links: 

 
https://www.volleybalxl.nl/15-meter-volleybaloefeningen/  
 
https://www.nevobo.nl/cms/download/6619/spel-%20en%20oefenvormen%20v3.pdf  
 
Op 28 mei is bekend geworden dat jeugd t/m 18 jaar tijdens het sporten geen 1,5 meter 
afstand meer hoeft te houden ten opzichte van elkaar (nog wel ten opzichte van de trainer). 
Dit is in het VCS-protocol aangepast en is ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. Op 
moment van dit schrijven is het aangepaste protocol (nog) niet goedgekeurd. We hopen dat 
de gemeente vóór dinsdag akkoord geeft. Op dit moment is het voor de jeugd dus nog 
steeds zo dat onderling 1,5 meter afstand houden verplicht is. Zodra wij meer informatie van 
de gemeente hebben ontvangen zullen we jullie hierover informeren. 
 
Algemene opmerking: 
Alle teams zijn zelf verantwoordelijk voor het goed en volgens de regels laten verlopen van 
de training. Aangezien VCS eindverantwoordelijk is en in het allerergste geval een boete en 
een sportverbod opgelegd kan krijgen voor alle leden, zal er streng (uiteraard op gepaste 
wijze) gehandhaafd worden door de toezichthouders.  
 
 
Beleid: 

• 1e constatering van overtreding: vriendelijke waarschuwing / verzoek tot naleving 
van de regels 

• 2e constatering van overtreding: dwingende waarschuwing / verzoek tot naleving van 
de regels 

• 3e constatering van overtreding: beëindiging training per direct. Het desbetreffende 
team krijgt vervolgens nog 1 kans om te gaan volleyballen conform de gestelde 
regels. Lukt ook dit niet, dan volgt uitsluiting van trainingen voor de rest van het 
seizoen, geldend voor het gehele team. 

• In geval van excessen kunnen toezichthouders besluiten om zonder waarschuwing de 
training per direct te beëindigen. 

 
Tot slot: 
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we lekker kunnen volleyballen !!!! Neem je eigen 
verantwoordelijkheid; spreek elkaar op een positieve manier aan als het niet volgens de 

https://www.volleybalxl.nl/15-meter-volleybaloefeningen/
https://www.nevobo.nl/cms/download/6619/spel-%20en%20oefenvormen%20v3.pdf


 
regels verloopt. Maak binnen jouw team goede afspraken over de training en bereid deze 
goed voor! En nu maar hopen dat het weer net zo mooi blijft als de afgelopen weken. 
 


