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Entree 

 

 

• Beide poortdelen worden geopend 

• Scheiding tussen binnenkomend en 
uitgaand verkeer 

 

• Spandoek met belangrijkste maatregelen 
bij betreden van de accommodatie 
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Fietsenstalling 

 

 

• Scheiding tussen van en naar de 
fietsenstalling komend verkeer 

• Markering met pijlen 

 

Handenwasvoorziening 

 

• Tijdelijke voorziening om buiten met zeep 
de handen te kunnen wassen  
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Eenrichtingsverkeer clubhuis 

 

• Eenrichtingsverkeer naar o.a. de toiletten 

• Door de blauwe voordeur naar binnen, via 
het krachthonk naar buiten 

• Markering met pijen op de vloer 

• Stickers ‘Afstand houden 1,5m’ op 
knelpunten  

 

• Onder de patio uitsluitend een uitgang 

• Als de kantine geopend is, dan is de route 
van en naar de kleedlokalen in dit deel van 
het gebouw: door de blauwe voordeur 
naar binnen, door de kantine, en via de 
deur onder de patio weer naar buiten 

Toiletten 

 

• Handenwasinstructie ‘Handenwassen in 9 
stappen’ 

• Aftekenlijst schoonmaak 
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Materiaalruimte 

 

• Maximaal 1 trainer gelijktijdig binnen 

• Betreden van de materiaalruimte door 
atleten is verboden 

 

• Spandoek met belangrijkste maatregelen 
voor de materiaalruimte 

 

• Werpmaterialen zijn voorzien van een 
merkteken, zodat atleten hun eigen 
materialen kunnen blijven gebruiken 

 
Of deze maatregel bestand is tegen het 
desinfecteren van materialen moet blijken. 
Mogelijk verwijdert de desinfectiespray de 
merktekens ook. 
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Trainingsafspraken 

 

• Maatregelen en afspraken in lijn met 
voorschriften NOC*NSF en AtletiekUnie 

 

• Spandoek met belangrijkste afspraken 

• Kan gebruikt worden door trainers bij de 
start van een training t.b.v. het aandacht 
vragen voor de afspraken en 
voorzorgsmaatregelen 

Beschermingsmiddelen/overige 

 

• Hesjes ‘Houd 1,5 meter afstand’ t.b.v. 
trainers, bestuurs- en commissieleden 
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• In de EHBO-ruimte beschikbaarheid van: 
o Instant coolpacks 
o Mondkapjes 
o Spatbril 

 

 

• Beschikbaarheid werkhandschoenen voor 
trainers 

 


