Hoi Bavo Beach trainers,
Eindelijk mogen we het zand weer op. En jij als trainer hebt daar een groot aandeel in,
omdat we voorlopig alleen trainingen met een trainer aanbieden en geen losse verhuur. 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? Dan kun je mij even bellen op
(Willem de Vries tel: 0614680274)
De belangrijkste regel is dat je alleen mag training geven 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. Wij regelen een vervangende trainer!
Als trainer moet je ten alle tijden de 1,5 meter afstand houden. Dit geld ook voor de minitrainers. Waar je in het verleden gewend was om bijv. een high five te geven als iemand iets
goeds heeft gedaan, verander dit dan nu door een ander juich gebaar te maken.
Jij bent er als trainer verantwoordelijk voor dat de spelers de 1,5 meter afstand houden tot
elkaar. Denk hier goed over na tijdens het voorbereiden van je training. Jaap Vos zal een
clinic verzorgen om je hiermee op gang te helpen. Als je hierna nog tegen problemen aan
loopt is Jaap beschikbaar om je hierbij te helpen.
Er mogen maximaal 6 spelers in één veld zijn. Als trainer kun je een groep van 12 spelers
verdeeld over 2 velden training geven. Spelers mogen dan alleen niet tijdens de training van
veld wisselen en je instructie geef je steeds per veld i.p.v. 2 velden tegelijk.
Wij zorgen ervoor dat netsystemen opgezet en afgebroken worden. Ook als de hoogte niet
klopt vraag je de aanwezige toezichthouder dit aan te passen. Hierdoor hoef je als trainer
zelf niet het netsysteem aan te raken.
Tijdens de trainingen is er een extra toezichthouder aanwezig die oplet en aanwijzingen kan
geven. Volg deze op! De toezichthouder gebruikt een fluitje wanneer mensen te dicht bij
elkaar staan. Ook zal hij/zij tussen de trainingen door de ballen ontsmetten en geregeld de
wc’s en deurklinken ontsmetten.
We vragen de jeugd om bij aankomst op Bavo Beach hun handen te wassen en direct daarna
naar het aangegeven veld te gaan. Zorg ervoor dat je als trainer klaar staat op dit veld en dat
je vanaf het begin zorgt dat iedereen afstand tot elkaar houdt. Na de training zorg je ervoor
dat iedereen zijn handen wast en Bavo Beach direct weer verlaat. Hier kan de
toezichthouder bij helpen.
We gaan training geven van 17:30 tot 18:50 uur en van 19:15 tot 20:35 uur. (let op, voor de
mini’s wordt er een ander schema aangehouden.
Hierdoor is er tussen de twee training tijd zodat de eerste en tweede groep elkaar niet tegen
komen en voor het reinigen van alle ballen en wc’s.
Was als trainer ook je handen na elke training.

Hieronder vind je het stappenplan welke met alle jeugdleden is gedeeld.
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. Word je gebracht? De ouders/begeleiders mogen het sportpark niet op. De grens
hiervoor is het hek bij de ingang. Wacht in de auto of met afstand van elkaar met de
fiets.
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.
Het zal voor iedereen wennen zijn ons aan deze nieuwe richtlijnen te houden, maar samen
kunnen we dit. We vragen aan alle ouders om bovenstaande regels regelmatig met je
kind(eren) door te nemen.

