
  Heropstart trainingen Covid-19 

HEROPSTART ALGEMENE TRAININGEN 

Dag beste leden, ouders 

Vanaf maandag 22 Juni 2020 zullen onze algemene trainingen terug opstarten. Hier onder volgen enkele 

maatregelen die van toepassing zullen zijn. Gelieve ze goed te lezen zodat alles vlot kan verlopen. 

ALGEMENE MAATREGELEN: 

• Er geldt een ‘Kiss&Ride’-principe voor alle verenigingen die 

het terrein gebruiken. Dit wil dus zeggen dat u uw 

zoon/dochter afzet aan de ingang bij de sporthal (zie foto) 

en u uw zoon/dochter kan afhalen aan de uitgang bij de 

kleedkamers (zie foto). Het is belangrijk dat ouders/voogd 

in hun wagen blijven en niet aan de ingang/uitgang komen 

staan. Het toezien van de trainingen is dus voorlopig niet 

mogelijk. 

 

 

 

 

• Als uw zoon/dochter ziek is, mag deze niet komen trainen. 

• Toiletten zijn nog dicht! Zorg ervoor dat uw zoon/dochter voor de training nog een toiletbeurt inplant. 

• Bij aankomst verzamelen de atleten zich in een zone bij de ingang. De atleten blijven in de zone tot 

een toezichthouder of trainer ze komt halen. 

• Wanneer de toezichthouder/trainer de groep komt halen, zal elke atleet zijn naam moeten vermelden 

bij de toezichthouder en zijn handen ontsmetten voor dat de training begint. Wij schrijven de namen 

van de atleten die aanwezig zijn op de training op voor het geval dat er een atleet toch besmet zou 

zijn, wij de ouders van de toen aanwezige atleten kunnen contacteren. 

• Er blijven toezichters tijdens de training aanwezig om een extra oogje in het zeil te houden en de 

aankomst van atleten te coördineren.  

• Materiaal zal ontsmet worden 

• Wij vragen ook aan alle atleten om zich goed aan de regels te houden om er toch een fijne en veilige 

training van te maken. 

• Als een atleet een mondmasker wilt dragen, dient hij/zij eentje van thuis mee te nemen. 
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SPECIFIEKERE MAATREGELEN PER TRAININGSGROEP:  

TRAININGEN OP MAANDAG EN WOENSDAG VOOR HET EERSTE UUR(18:00-19:00:  

VAN 22 JUNI TOT EN MET 30 JUNI:  

• Trainingen mogen in bubbels van 20 (inclusief trainer). Social distancing zal niet van toepassing zijn op 

het eerste uur. 

VANAF 1 JULI: 

• Vanaf 1 Juli zijn bubbels toegelaten tot en met 50 personen (inclusief trainer). 

• Alle trainingsactiviteiten zijn zonder social distancing. 

TRAININGEN OP MAANDAG EN WOENSDAG VOOR HET TWEEDE UUR (19:00-20:00):  

VAN MAANDAG 22 JUNI TOT EN MET 30 JUNI:  

• Social distancing is nog altijd van kracht boven de 12 jaar. 

• Trainingsbubbels van 20 personen (inclusief trainer). 

OPGELET: de trainingsuren zijn veranderd dmv Covid-19. De training van het tweede uur start een kwartier 

later. In plaats van 18:45-20:00 is het nu dus van 19:00-20:00. 

VANAF 1 JULI: 

Trainingsbubbels van max 50 personen (inclusief trainer) 

Geen social distancing meer van toepassing. 

LOOPTRAININGEN IN BOCHOLT OP VRIJDAG: 

Deze trainingen beginnen terug vanaf vrijdag 26 Juni van 19:00-20:00 

 


