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WELKOM bij het BEACHVELD van DROS-ALTERNO 
 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

- houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 

- hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

- ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 

- was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

- was je handen met water en zeep voor en na bezoek beachveld; 

- vermijd het aanraken van je gezicht; 

- schud geen handen; 

- kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan bij de velden en ga direct daarna naar huis. 

 

 

Je bent van harte welkom!! 
- … maar ga direct naar huis … 

o als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

(vanaf 38 C°); 

o als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 

24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 

o thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus. 

o Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je 

thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

 

- kom alleen naar de beachvelden op jouw trainingstijd; gezellig even kijken bij een ander team is helaas 

niet toegestaan; 

- kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid (lopend of met de fiets) naar de velden; 

- kom in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen of 

het toilet bezoeken, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 

- kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de training. Wacht op aanvang op de daarvoor 

aangewezen plek; 

- volg altijd de aanwijzingen op van de trainers en de Corona-dag-coördinator; 

- sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve 

personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is 

deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 

- je mag geen eigen materialen meenemen zoals ballen. Alterno legt ballen klaar. Materialen die veel 

met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of 

reinigingsdoekjes 

- neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 

- verlaat direct na de sportactiviteit het trainingsgebied en ga direct naar huis. 


