La Playa Blanca - Beachvolleybal richtlijnen RIVM

donderdag 7 mei 2020

Naar aanleiding van de berichtgeving van woensdag 6 mei jl. door premier Mark Rutte
omtrent sporten wordt het volgende genoemd:

Sport en spel
•
•
•

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en
activiteiten volgen.
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar,
maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5
meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke
kleedkamers of douches.
Te lezen op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/05/06/vermijddrukte-houd-15-meter-afstand

Richtlijnen NeVoBo:
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/05/07/versoepeling-maatregelen-gevolgen-voorvolleybal
Eerder artikel jeugd t/m 18 jaar:
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/04/24/opstarten-outdoor-volleybal

Dat betekent concreet dat La Playa Blanca de beachvolleybaltrainingen als volgt gaat
hervatten:
• Kinderen van 6 t/m 12 jaar: normaal beachvolleybal
• Jongeren van 13 t/m 18 jaar, en nieuw 19 jaar en ouder: daarbij zullen we werken
met vakken, zodat de 1,5m gewaarborgd blijft. Hieronder zie je een tekening waarin
de vakken zijn weergegeven die dmv lijnen in het veld worden aangegeven. Deze
blauwe vakken zijn 1,5m breed.

Tevens heb ik telefonisch contact gehad met een medewerker van het RIVM om
beachvolleybal specifiek te bespreken. Hier heb ik positief nieuws te horen gekregen dat er
weer gebeachvolleybald kan worden met de bovenstaande richtlijnen.

Naast bovenstaande maatregelen zullen we bij de jongeren in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar
én 19 jaar en ouder veel individuele oefeningen organiseren op afstand om de maatregelen
van het RIVM goed aan te houden.
Belangrijk voor ouders:
Uiteraard kunt u uw kinderen brengen naar de beachvolleybalvelden, maar wij zouden jullie
willen verzoeken om niet te blijven kijken hoe graag u dat ook wilt doen. Ook dit is een
maatregel van het kabinet.
Wij, La Playa Blanca, garanderen dat we bovenstaande maatregelen allemaal goed in acht
blijven nemen en hebben de nodige maatregelen getroffen op locatie.
Laten we dit SAMEN doen!
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, app/bel/mail me dan gerust.
Sportieve en enthousiaste beachgroet,
Paul van der Ven
Beachvolleybal Evenementenbureau
La Playa Blanca
www.laplayablanca.nl
Telefoonnummer: 06 48 38 91 49
Instagram: www.instagram.com/beachvolleybal_la_playa_blanca/
Facebook: www.facebook.com/LaPlayaBlanca

