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Datum 
10-03-2021  
 
Onderwerp  
Update coronavirus / opstart beachvolleybal 
 
 
Beste (ouders van) leden,  
 
Tijdens de persconferentie van het kabinet van afgelopen maandag is duidelijk geworden dat 
Nederland in ieder geval tot 31 maart in lockdown blijft. Wel gelden er vanaf 16 maart enkele 
versoepelingen, onder andere met betrekking tot sporten.  Wat dat inhoudt voor de sportieve 
activiteiten binnen Atak delen we jullie mede in deze brief. 
 
Zaalvolleybal 
Tot ten minste 31 maart mag er niet binnen gesport worden. Daarmee komt er een definitief 
einde aan het zaalseizoen 2020-2021. De trainingen binnen worden niet meer hervat. 
 
Beachvolleybal 
Opstart beachvolleybal voor alle leeftijden 
Vanaf 16 maart mag er buiten worden gesport door zowel kinderen als volwassenen: 

• t/m 26 jaar in teamverband en zonder de verplichting om afstand te houden 

• vanaf 27 jaar met maximaal 4 personen én op 1,5 meter afstand 
 
Daarom gaan we van start met beachvolleybaltrainingen op onze beachlocatie Waspik 
Beach! 

• Op zaterdag 20 en zaterdag 27 maart voor alle jeugdleden van Atak 

• Vanaf maandag 29 maart (direct na ingang zomertijd) voor alle Atakteams volgens 
een vast trainingsschema 

 
Nieuwe Commissie! 
Met trots kunnen we melden dat we vanaf dit seizoen een nieuwe commissie hebben:  
Commissie Waspik Beach. Deze commissie wordt gevormd door Edwin van Bon, Martin Muller 
en Job Dievelaar. Zij gaan zich de komende periode bezig houden met de organisatie van 
beachvolleybal op onze beachlocatie en daarnaast de professionalisering van Waspik Beach. 
Wordt vervolgd! 
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Aanmelden voor het beachvolleybalseizoen? 
Vanaf heden is het mogelijk om je aan te melden voor Waspik Beach. Dit kan via deze link. 
 
Kijk voor meer informatie ook op www.waspikbeach.nl  
 
 
Wij zijn erg blij dat we na lange tijd zonder volleybalactiviteiten eindelijk weer samen kunnen 
gaan sporten. Wij rekenen daarbij op jullie medewerking bij het naleven van de regels die op 
de beachlocatie gelden. Alleen op die manier kunnen we met zijn allen zo lang mogelijk en 
op een veilige manier genieten van het samen beachvolleyballen. 
 
Wij wensen iedereen alvast veel plezier in het zand! 
 
Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze brief vragen? Stuur ons dan een mail via bestuur@atak55.nl.  
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 
 
Bestuur V.C. Atak ’55 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_qobEKS4O100Mb535hkdNW_UH6qAxPd2Bg-Xh7g_pTQFwSg/viewform
http://www.waspikbeach.nl/
mailto:bestuur@atak55.nl

