
        Uden, 3 juni 2020 

 
Afspraken over gebruik beachvelden bij MuzeRijk  
en coronaregels 
 
Beste (beach)volleyballers, 

 

Recentelijk bestaat gelukkig weer de mogelijkheid om buiten te kunnen sporten. Voor het 

gebruik van onze beachvolleybalvelden hebben we een aantal regels opgesteld op basis van de 

richtlijnen die de gemeente Uden hiervoor heeft bepaald en waar wij ons als vereniging en 

daarmee jullie je als sporters aan moeten houden. Deze regels zijn opgesteld in ons aller 

belang van veiligheid en ik vraag iedereen dan ook met klem om zich hieraan te houden. Niet 

alleen omdat we dat zelf belangrijk vinden maar ook omdat er controle op naleving kan 

worden uitgevoerd door Politie of BOA’s. Bij overtreding kunnen boetes worden uitgeschreven 

of het sporten zelfs worden stopgezet. 

 

We hebben inmiddels al een aantal trainingsgroepen, die onder leiding van een trainer gebruik 

maken van de velden. Deze groepen zijn inmiddels allemaal gebriefd. Van de jeugdgroepen 

zijn ook de ouders geïnformeerd. Jeugd tot en met 18 jaar mag alleen sporten onder 

begeleiding van een trainer en onder toezicht van een coronaverantwoordelijke. Voor de 

senioren zijn er ook mogelijkheden om zonder begeleiding te sporten. Wij willen het gebruik 

van onze velden naast de georganiseerde trainingen ook zoveel mogelijk stimuleren. Daarvoor 

zijn onderstaande afspraken gemaakt. Let op dit is dus alleen toegestaan voor senioren 

van 19 jaar en ouder! 

 

1. Wanneer je gebruik wilt maken van een beachvolleybalveld reserveer je vooraf via het 

online reserveringssysteem op onze website (zie deze link). Op alle avonden en in het 

weekend overdag volstaat het om te reserveren voordat je wilt gaan beachen. In het 

reserveringssysteem zie je vanzelf of er een veld beschikbaar is. 

 

2. Wil je overdag op een doordeweekse dag (dus vóór 18.00 uur) gaan beachen dan kan 

dat ook maar moet je twee werkdagen vooraf reserveren en daarnaast ook een mail sturen 

naar mij (voorzitter@saturnushc.nl) en naar Ingrid (secretaris@saturnushc.nl). Dit moeten 

wij dan apart bij de gemeente aanmelden en aanvragen. De gemeente neemt aanvragen 

alleen in behandeling die minimaal twee werkdagen vooraf zijn ingediend. 

 

3. Nadat je hebt gereserveerd (zie boven 1. en 2.), ontvang je in je mailbox een bevestiging 

van de reservering op het emailadres wat je zelf hebt ingevuld bij de reservering. Deze 

bevestiging dien je uitgeprint mee te nemen. Bij een eventuele controle door politie of een 

BOA ter plekke moet je die reservering kunnen tonen. 

 

4. Spreek vooraf onder elkaar af dat één iemand de coronaverantwoordelijke is. De 

aanwezigheid daarvan is verplicht maar bij volwassenen mag deze persoon zelf ook mee 

sporten. De taak van de coronaverantwoordelijke bestaat uit:  

 

• Informeren: beantwoorden van vragen over 1,5 meter, ontsmetten of andere zaken. 

• Controleren: zorg dat iedereen zich aan de afspraken houdt, zowel in als om het veld. 

• Surveilleren: optreden wanneer er zich zaken voordoen die ongewenst zijn. 

Bijvoorbeeld mensen die naast het veld blijven kijken en/of de afstand van 1.5 meter 

niet in acht nemen. 

 

https://www.saturnushc.nl/saturnus-beach/velden-reserveren/
mailto:voorzitter@saturnushc.nl
mailto:secretaris@saturnushc.nl


5. Om de velden zo veilig mogelijk te kunnen gebruiken, laten we de belijning en de netten 

vanaf nu permanent liggen/hangen. De trainers hebben een sleutel van de opbergbak 

onder het talud om gebruik te kunnen maken van de ballen, ontsmettingsmiddel en EHBO-

middelen. Voor anderen die wel willen beachen maar geen sleutel hebben van deze bak 

geldt de afspraak dat je een eigen bal meeneemt, een eigen EHBO setje en 

ontsmettingsmiddel. Anders dan voorgaande jaren is MuzeRijk niet toegankelijk voor 

sporters dus we kunnen daar deze sleutel niet hangen om onderling uit te wisselen. Mocht 

je toch een sleutel nodig hebben, neem dan contact op met mij dan proberen we daar een 

oplossing voor te vinden. 

 

6. Omdat MuzeRijk niet toegankelijk is, kan er ook geen gebruik gemaakt worden van een 

toilet. Ook het kraantje buiten hebben we in verband met de coronaveiligheid niet in 

gebruik dus neem je eigen bidon gevuld mee wanneer je wilt kunnen drinken en/of 

afspoelen. Het zal duidelijk zijn dat je ook thuis moet omkleden en douchen. 

 

7. Natuurlijk nemen we vóór, tijdens en na het sporten de 1,5 meter regel in acht. Bij het 

beachen, wordt er dus niet geblokkeerd aan het net en zorg ervoor dat bij een bal die 

tussen 2 spelers valt goed wordt gecommuniceerd om contact te voorkomen. Bij het 

gebruik van het veld zijn maximaal 6 spelers en géén toeschouwers toegestaan. Ook 

hierop kan worden gecontroleerd. Om vóór en na het beachen de 1,5 meter zoveel 

mogelijk na te kunnen leven, hebben we een filmpje gemaakt met looproutes. Dit is 

voornamelijk gericht op de jeugd maar kan geen kwaad wanneer de senioren hier ook 

kennis van nemen. Dit filmpje zullen we nog een keer in de beachapp zetten. 

 

8. Voor iedereen die wil komen (beach)volleyballen, geldt het dringende verzoek om 

onderstaande vragen te doorlopen: 

- Heb jij of een van je huisgenoten corona? 

- Ben je korter dan 2 weken geleden genezen van corona? 

- Heb jij of een van je huisgenoten één of meerdere van de volgende symptomen: 

 verkoudheid, niezen, keelpijn, benauwdheid, koorts (> 38 graden)? 

→ Als op één van de vragen met JA wordt geantwoord, blijf dan thuis en kom niet sporten. 

→ Als op alle vragen met NEE wordt geantwoord dan ben je van harte welkom om te 

komen sporten.  

9. Mocht je nog vragen hebben over het corona protocol dan kun je daarvoor bij mij terecht. 

Namens Saturnus ben ik bij de gemeente aangemeld als coronaverantwoordelijke. 

 

Tenslotte nog dit. Reserveren is alleen mogelijk voor leden van Saturnus. Dit omdat wij binnen 

onze vereniging afspraken over het coronaprotocol kunnen maken waar wij als vereniging ook 

op kunnen worden aangesproken of zelfs beboet bij overtreding. We gaan er wel mee akkoord 

wanneer een lid van onze vereniging reserveert en bijvoorbeeld samen met spelers uit de WAV 

wil gaan beachen. De afspraak is wel dat er altijd iemand van Saturnus aanwezig is en ook de 

aanwezige coronaverantwoordelijke ter plaatse lid is van Saturnus. 

 

Wij hopen en zijn ervan overtuigd dat we op een veilige manier weer lekker kunnen 

volleyballen als iedereen zich aan bovenstaande afspraken houdt. Mochten iemand nog vragen, 

ideeën of suggesties hebben, hoor ik het graag. 

 

Iedereen veel beachplezier toegewenst! 

 

 
Olaf Melsen 

voorzitter en coronaverantwoordelijke Saturnus/Hendriks Coppelmans 


