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Veiligheids- en hygiëneregels 

 

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. 

• Dit geldt ook voor de afstand tot de trainers. Zij dragen een “1,5 meter hesje” om hier aandacht voor te vragen. 

• Spreek elkaar op vriendelijke wijze aan wanneer onvoldoende afstand wordt gehouden. 

 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoest, benauwdheid of koorts. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat 
iedereen weer volledig hersteld is (minimaal 24 uur geen klachten). 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het 
laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. 

• Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen 
aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van 
de neus. 

• Schud geen handen en vermijd het aanraken van je gezicht. 

 

• Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op. 

• Indien een trainer merkt dat een sporter zich (bewust/onbewust) niet aan de 1,5 meter regel houdt, zal hij/zij 
hieraan herinnerd worden. 

• Wanneer trainers of begeleiders na een waarschuwing moeten ingrijpen bij een sporter en daardoor de veiligheid 
niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de sporter de toegang tot de 
sportaccommodatie en/of de training te weigeren. 

Aandachtspunten 

Deelnemen aan trainingen 
• Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat. 

• Aanvangstijd en -plaats kan afwijken van wat je gewend bent. Controleer dit goed. 

• Meld je voor iedere training minimaal 24 uur van te voren aan via de trainersapp; let op: niet aanmelden is niet mee kunnen doen 
o We gaan ervan uit dat als je je aanmeldt, je instemt met dit protocol. Indien je je hebt aangemeld, maar toch niet kunt, meld je 

dan via dezelfde appgroep af. 
o Bij de poort zal er gecontroleerd worden of je je hebt aangemeld  

• Check voordat je naar de training komt de website + trainersapp of de training doorgaat. I.v.m. slechte weersomstandigheden en/of 

onvoorziene afwezigheid van een trainer, kan de training op het laatste moment afgezegd worden. Er kan bij slecht weer niet 

worden geschuild onder de patio of in het gebouw. 

Voorbereiding op de training 
• Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op de accommodatie. Neem een plastic 

zak mee om je jas/jack in te doen, zodat deze droog blijft. 

• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training naar de club. 

• De toiletten zijn alleen voor uiterste noodgevallen open. Ga voor het trainen thuis naar het toilet. 

Aankomst op de accommodatie 
• Volg de instructies op bij de fietsenstalling en houd ook hier 1,5 meter afstand 

• Bij het betreden van de accommodatie was je eerst 20 seconden je handen met water en zeep in de daarvoor gemaakte 

(buiten)handenwasplaats. 

Tijdens de training 
• Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken. 

• Er mag geen gebruik worden gemaakt van het krachthonk, aangezien dit niet buitensporten is. 
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• Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op. 

• Enkel trainers mogen in de materiaalruimte komen. Trainers maken onderling afspraken over het pakken en opruimen van de 
materialen in relatie tot de 1,5 meter afstand. 

• Tijdens deze fase wordt het bootcamptoestel en het materiaal wat daar opgeslagen ligt niet gebruikt. 

Na de training 
• Verlaat direct na de training de accommodatie. 


