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Goedemiddag allemaal, 

In verband de versoepelingen van de maatregelen rondom het Coronavirus ontvangen jullie als leden van 
Volleybalvereniging Langhenkel/HEC aanvullende communicatie. 

Versoepeling maatregelen binnensport. 
Het zal niemand van jullie ontgaan zijn. Vanaf 5 juni 2021 is er weer meer mogelijk op het gebied van binnensport 
en worden daarnaast de maatregelen rondom afstand houden in het veld versoepelt. Dat zorgt ervoor dat er ook 
voor ons als volleybalvereniging weer mogelijkheden ontstaan.  

Situatie Faberhal 
De situatie rondom de ventilatie in de Faberhal is nog ongewijzigd. Dat wil zeggen dat sporten alleen kan met de 
deuren open. Ook zijn er aanvullende werkzaamheden nodig (onder andere doorspoelen van leidingen etc) om de 
kleedkamers weer veilig te kunnen gebruiken. En in juli zal worden gestart met werkzaamheden aan de 
sporthalvloer. 

Geen zaaltrainingen tot aan start nieuwe seizoen 
De situatie rondom de Faberhal en het feit dat we normaal een zomerstop hebben waardoor we al uitwijken naar 
het beachvolleybal), heeft het bestuur doen besluiten om dit seizoen geen zaaltrainingen meer te organiseren. Wel 
bieden we graag aanvullende mogelijkheden om met de teams te kunnen beachvolleyballen.  

Mogelijkheden beachvolleybal 
Met Leasurelands, de organisatie achter het Heerderstrand, zijn afspraken gemaakt omtrent de mogelijkheden om 
daar te kunnen/mogen beachen. We hebben toestemming om vanuit de vereniging op maandag en woensdag 
tussen 19:00 – 22:30 een tweetal mobiele velden op te zetten.  

Vanuit de vereniging hebben we bij Volleybaldirect een bestelling geplaatst voor twee mobiele velden en 
beachvolleyballen. Over de praktische kant van het gebruik daarvan, verwachten we in de loop van volgende week 
meer informatie te kunnen verschaffen. Dan hopen we ook te weten wanneer de netten definitief geleverd worden 
(of hopelijk zijn). 

Indien een team de wens heeft om voor maandag 7 juni of woensdag 9 juni gebruik te maken van de mogelijkheid 
om te beachvolleyballen, dan graag even een mailtje naar bestuur@langhenkelhec, zodat we met elkaar kunnen 
kijken op welke manier we dit kunnen organiseren.  

Ontmoet elkaar, sport samen, maar blijf voorzichtig! 
We zijn als bestuur uiteraard ook blij dat er weer meer kan en dat we elkaar met de nog geldende maatregelen 
weer kunnen ontmoeten en weer samen kunnen sporten. Uiteraard wel de oproep aan iedereen om de geldende 
maatregelen te respecteren en voorzichtig te blijven. Hanteer de basisregels en sport weer samen waar het kan! 

Mochten jullie vragen hebben, dan is het bestuur in ieder geval onverminderd bereikbaar via 
bestuur@langhenkelhec.nl 

Voor nu: Stay Safe, Stay Smart en hopelijk tot snel op het strand!   

Met vriendelijke groet, 
Mede namens de overige bestuursleden 
Wilco Nuiten 
Voorzitter Volleybalvereniging Langhenkel/HEC 



   

 

  

 



 

  

  



 

 

 
 


