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Van start! April 2020 
 
Voor iedereen zijn het zeer vreemde en misschien ook angstige tijden. Voorop staat 
natuurlijk ieders gezondheid en we wensen je dan ook alle goeds. Tegelijk is een gevoel van vrijheid, 
samen zijn en sporten ook waar we enorm naar uit kijken.  
 
Als Beach Club Rotterdam kunnen we dat mogelijk maken en vanaf woensdag 29 april mogen we 
beginnen met de jeugd t/m 18 jaar. In deze nieuwsbrief lees je meer informatie over trainingen t/m 
12 jaar, trainingen t/m 18 jaar en beachtennis voor alle jeugd. Dit gaat voor nu over de vier weken 
t/m dinsdag 26 mei.  
 
Voor iedereen boven de 18 een paar updates: 

- Achter de schermen bereiden we ons zo goed als mogelijk voor op het moment dat er ook 
door volwassenen weer gesport mag worden. Denk aan inschrijfmogelijkheden, 
trainingsschema’s, hygiëneprotocollen en de anderhalvemetervereniging.  

- Het WK Beachvolleybal 2015 was het eerste moment dat wij richting de stad uitspraken de 
droom te hebben voor indoor beachvolleybal. Er is sympathie voor het idee, maar 
belangrijke eerste stap is een potentiële locatie en die is er nog niet. Wij blijven de ambitie 
uitspreken en nu kan ook jij iets bijdragen door het invullen van dit onderzoek van de 
Nevobo naar de behoefte aan indoor beachvolleybal. Doen! 

- Om te zorgen dat de jeugd van start kan bouwen we aanstaande zondag 26 april vanaf 12.00 
uur met de Klusploeg de locatie op. Zin om te helpen? Stuur een berichtje! 

 
T/m 12 jaar 
Voor kinderen t/m 12 jaar geldt dat we weer op een normale manier mogen trainen! Je kunt je nu 
inschrijven voor: 

- De komende vier woensdagen: 29 april, 6 mei, 13 mei en 20 mei 
- Trainingen duren een uur en zijn van 17.00-18.00 of 18.00-19.00 uur. Op basis van de 

inschrijvingen maken we jouw trainingstijd zo snel mogelijk bekend 
- Vol=vol, het maximale aantal wordt bepaald door het aantal velden en het aantal trainers 
- Juist ook als je niet eerder het ge(beach)volleybald, ben je van harte welkom. Iedereen traint 

zoveel mogelijk met zijn/haar niveau, waarbij ook met leeftijd rekening gehouden wordt. 
- Kosten voor vier weken zijn €15.  

 
Aanmelden kan via dit inschrijfformulier! Tot woensdag! 
 
T/m 18 jaar 
Voor jou organiseren we trainingen met anderhalve meter afstand. Je kunt je nu inschrijven voor: 

- Vier dinsdagen: 5 mei, 12 mei, 19 en 26 mei 
- De trainingstijden zijn van 17.30 tot 19.00 of 19.00 tot 20.30. Op basis van de inschrijvingen 

maken we jouw tijd zo snel mogelijk bekend. 
- Kosten voor vier weken zijn €20 
- Bij de indeling houden we zo goed mogelijk rekening met leeftijd en niveau  
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- Uiteraard met 1,5 meter afstand! Voor het spel betekent dit concreet twee dingen: 1) Niet 
blokkeren, 2) Zorgen dat je zo goed communiceert dat je anderhalve meter van je 
teamgenoot vandaan blijft, anders moet de bal vallen.   

 
Meld je aan op deze pagina! 
 
Volleybal je in de jeugd bij VCN of Fusion? Met hen zijn we nog in overleg om de zaalteams op een 
speciale avond met elkaar op deze manier te laten beachvolleyballen. Hier kun je vanuit je vereniging 
nog meer van horen, dit is een mogelijkheid om een tweede keer te spelen.  
 
Beachtennis 
Alle jeugd kan ook komen beachtennissen! Vorig jaar is dit elke vrijdagavond gestart, daar willen we 
deze zomer mee verder. Anne Hoogendam, nationaal kampioen en internationaal actief, geeft de 
komende vier vrijdagen jeugdtraining!  
 

- Van 16.00-17.00 uur voor jeugd t/m 12 en van 17.00-18.30 uur voor 13 t/m 18 jaar.  
- Kosten: €15 t/m 12 jaar, €20 voor 13 t/m 18 jaar 

 
Een mooi moment om deze snelle, toffe sport uit te proberen! Schrijf je in via dit inschrijfformulier.  
 
Hygiëne en afstand 
Er zijn een aantal afspraken die we maken om goed om te gaan met hygiëne en afstand. Richting 
deelnemers, trainers en begeleiding volgen specifieke instructies maar de belangrijkste zaken op een 
rij: 

- Ouders blijven buiten het hek (en vormen daar geen groep, houden afstand, suggestie: 
rondje Zevenhuizerplas ����) 

- Desinfectie bij binnenkomst 
- Je gaat direct naar je veld en daar plaats je je spullen (denk aan een vuilniszak voor bij slecht 

weer). Iedereen aan dezelfde kant. Een volgende groep verzamelt zich aan de andere kant.  
- Ballen desinfecteren voor en na de training/vrij spelen 
- Handen wassen na afloop bij het kraantje op jou veld 

 
Op dit moment is de Kosboulevard nog afgesloten voor auto’s en zijn de openbare toiletten dicht. 
Houd hier rekening mee.  
 
Wij vinden het belangrijk dat alle afspraken nagekomen worden. Net als in de supermarkt kan dat 
niet 100% waterdicht zijn, maar door het slim te organiseren, goede instructies te geven en scherp te 
handhaven nemen we onze verantwoordelijkheid zo goed mogelijk.  
 
Voor iedereen geldt: goede gezondheid en we hopen elkaar snel weer te zien!  
 
Met sportieve groet, 
 
Namens Beach Club Rotterdam, 
Rebekka, Richard, Martijn, Sjani en William 
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