Frequently Asked Questions
Algemene vragen
Hoe houden we 1,5 meter afstand op het strand?
Rondom de velden op het strand is gelukkig veel ruimte. Als we met elkaar erop letten dat we nooit
te dicht bij elkaar in de buurt komen, kan iedereen goed afstand houden. De wisselmomenten vragen
extra aandacht. Speel je op een veld waar al gespeeld of getraind werd. Wacht dan met het veld
betreden tot de andere groep het veld verlaten heeft. Buiten de velden gelden de algemene regels
van de maximale groepsgrootte (op dit moment 2).

Met welke maatregelen moeten we rekening houden?
Naast de algemene maatregelen die voor iedereen gelden zijn er voor de sport nog een aantal extra
maatregelen.
-

-

Kom niet te vroeg naar de training om clustering te voorkomen.
Voor je training doe je de gezondheidscheck. Op locatie hangt de poster met de QR-code
naar de gezondheidscheck. Je vindt hem ook via
www.beachvolleybalschool.nl/gezondheidscheck. De gegevens worden verwerkt zoals dit
landelijk wordt voorgeschreven en na 14 dagen verwijderd.
De hygiëneregels zijn aangescherpt. De ballen worden na elke training schoon gemaakt.
De trainer blijft altijd buiten het veld en op 1,5 meter afstand.
Er is altijd een corona coördinator aanwezig, dit is de medewerker van het beachloket, of één
van de trainers. Jouw trainer weet wie dat op jouw trainingsavond is. Deze persoon is
aanspreekpunt voor officiële instanties zoals BOA’s of de politie en uiteraard voor mensen
die vragen hebben.

Wat als ik of een trainings-/speelgenoot corona gerelateerde klachten krijgt?
Informeer je groepsgenoten, je trainer en ons zo snel mogelijk. De persoon met klachten blijft thuis
en laat zich testen. Zolang er geen testuitslag is, traint of speelt de persoon met klachten niet mee.
Verder volg je de landelijke richtlijnen op van het RIVM met betrekking tot quarantaine. De rest van
de groep mag gewoon trainen of spelen maar monitoren hun gezondheid nauwkeurig.
Zodra de persoon met klachten een negatieve uitslag krijgt dan mag hij direct weer mee spelen en
trainen.
Zijn er drie of meer mensen die tegelijk klachten hebben gekregen wordt er pas weer getraind in de
groep als iedereen met klachten zich heeft laten testen en een negatieve uitslag heeft. De rest van de
groep moet zijn gezondheid strikt monitoren.
Zijn de geteste personen zijn besmet met corona. Dan volgen zij de instructies van de GGD op. Zodra
zij 24 uur klachtenvrij zijn en het minimaal 7 dagen geleden is dat zij ziek werden mogen ze weer
sporten.

Wat als een trainings-/speelgenoot corona blijkt te hebben?
Informeer je groepsgenoten, je trainer en ons zo snel mogelijk. De positief geteste speler volgt het
advies op van de GGD, gaat minimaal 7 dagen in isolatie tot het moment dat de speler 24 uur
klachtenvrij is en werkt mee aan het bron- en contactonderzoek.
Is er binnen de groep onverhoopt de 1,5 meter afstand langer dan een kwartier niet nageleefd moet
de hele groep die in contact is geweest met de positief geteste speler 10 dagen in quarantaine
(gerekend vanaf het laatste contactmoment).
Is de 1,5 meter goed nageleefd, dan mogen - tenzij anders aangegeven wordt door de GGD - de
trainingsgenoten gewoon trainen en spelen, maar monitoren voor de zekerheid hun gezondheid
nauwkeurig.

Vragen over de Privé Trainingen
Hoe lang van te voren moet ik mijn training boeken?
Je kunt je training boeken tot 16.00 uur op de dag vóór je wilt trainen.
Hoe boek ik de privé trainingen?
Op de website vind je in het boekingssysteem op welke momenten je een privé-training kunt boeken.
Bij het boeken kun je ook de trainer van je voorkeur aangeven. Je kiest de datum en tijd en boekt de
training. Wij nemen contact op met de trainer en plannen deze in. Is de trainer van je voorkeur niet
beschikbaar, dan plannen we in overleg met jullie een andere trainer in. De trainer zorgt voor de
ballen. Er gelden dezelfde protocollen als tijdens de trainingen in de periode van maatregelen. Het
speelprotocol vind je op de site.

Vragen over losse veldhuur
Hoe lang van te voren moet ik reserveren?
Je kunt je veld reserveren tot 16.00 uur de dag vóór je wilt spelen.
Hoe boek ik de losse veldhuur?
Op de website vind je in het boekingssysteem wanneer er velden beschikbaar zijn.
Welke specifieke maatregelen moet ik aanvullend op de algemene maatregelen treffen?
Zorg dat je niet meer dan 5 minuten van te voren op locatie bent. Als alle velden bezet zijn, kun je de
hal pas betreden, als mensen de hal verlaten. We hebben ballen beschikbaar om mee te spelen.
Verder gelden alle maatregelen die bij de algemene vragen staan opgenomen.

Deze vragen worden een paar keer per week bijgewerkt naar aanleiding van de vragen die we
binnenkrijgen. Deze versie is van maandag 1 maart.

