Hoi Bavo beachers,
Eindelijk mogen we weer het zand op. Om dit veilig te doen moeten we ons aan een aantal
regels gaan houden. Hierdoor blijft het veilig voor jezelf en voor alle anderen.
Heb je na het lezen van de onderstaande regels nog vragen? Stuur ons dan een email.
info@bavobeach.nl.
Als we je de komende weken bij Bavo Beach zien, gaan we ervanuit dat je op de hoogte bent
van de onderstaande regels en dat je je best doet om je aan deze regels te houden.
Mocht dit niet lukken dan kunnen we je vragen om onze accommodatie te verlaten. Dit doen
we voor onze eigen veiligheid en de veiligheid van de andere aanwezigen.
Iedereen moet zich aan de 1,5 meter afstand houden. Ook tijdens het volleybal. Dit zal niet
altijd makkelijk zijn, maar blijf hier je best voor doen. We spelen met maximaal 6 spelers op
1 veld en er mag niet geblokkeerd worden.
Om te mogen trainen moeten er een aantal extra handelingen plaats vinden om de
besmetting met het Covid-19 virus te minimaliseren. We vragen jullie om bij aankomst en bij
vertrek je handen te wassen. Als je een netsysteem moet opbouwen of afbreken dat trek je
hiervoor handschoenen aan of je wast direct ervoor en erna nogmaals je handen.
De blauwe gamma emmer moet gevuld worden met water en hierin doe je 2 rode dopjes
chloor. Na de training moeten alle ballen worden afgenomen met een vochtige doek uit
deze emmer.
Hieronder het stappenplan om veilig te beachvolleyballen bij Bavo Beach:
1. Je bent bij Bavo Beach van harte welkom wanneer je geen ziekteverschijnselen hebt.
Ben je snotterig, moet je hoesten en/of heb je koorts? Dan blijf je thuis totdat je
klachten helemaal over zijn. Daarna zien we je graag weer!
2. Thuis naar de wc. De wc’s bij Bavo Beach zijn open maar alleen voor hoge
uitzondering. We maken de wc’s geregeld schoon maar toch blijft dit een van de
grootste bronnen van besmetting.
3. Maximaal 5 min. voor aanvang aanwezig en direct na de training weer naar huis.
4. Alleen als je komt beachvolleyballen heb je toegang tot de accommodatie. Bezoek
moet buiten het hek blijven wachten.
5. Met pijlen op de grond is de looproute aangegeven zodat afstand houden nog
makkelijker is.
6. Bij Bavo Beach aangekomen was je je handen en loop je daarna direct naar je veld.
Welk veld dit is kun je vinden in de email met de indeling van de trainingen.
7. Je blijft de hele training op hetzelfde veld.
8. Je tas met spullen leg je achter het veld tegen het hek of net.
9. Na de training was je je handen en verlaat je direct het sportpark.
10. De kantine en de kleedruimtes zijn helaas gesloten.

Het zal voor iedereen wennen zijn zich aan deze nieuwe richtlijnen te houden, maar samen
kunnen we dit. We vragen aan alle ouders om bovenstaande regels af en toe met je
kind(eren) door te nemen.

