
 

 

Zaterdag 9 mei gaan we weer atletieken op de baan maar wel een 

beetje anders 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste ouders en pupillen,  

Eindelijk het is zo ver we mogen weer de baan op. We hebben lang thuis in quarantaine gezeten. 

Maar eindelijk mogen we ook weer sporten. 

Aanstaande zaterdag 9 mei starten we maar er zijn wel een aantal zaken anders geregeld dan 

voorheen. Natuurlijk om te voldoen aan de protocollen van het NOC NSF, gemeente en AVV zelf. 

Voorop staat dat we de veiligheid van jullie allen én de trainers zo veel mogelijk willen garanderen. 

Dat doen we door de volgende maatregelen te nemen. 

We hebben daarom de volgende onderwerpen, lees ze goed door 

• Pupillen trainingen 

• Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

• Vraag om ouderassistentie tijdens trainingen 

Pupillentrainingen 

De trainingen voor de pupillen zijn op dezelfde dagen als voorheen. De tijden wijken echter 
gedeeltelijk af op woensdag voor de verschillende groepen en zaterdag de eindtijd.  

Dag Categorie pupillen Tijdstip 

Woensdag Pupillen BC, Mini en Bambi 
Pupillen A 

16.45-17.45 
18.00-19.00 

Zaterdag Pupillen ABC 9.30-10.30 
 

• Ouders mogen niet op het sportpark aanwezig zijn, dus als kinderen gebracht en gehaald 
worden dan gaat dat via het ‘kiss & ride’ principe. 

• De hoofdpoort is dicht en er is een nieuwe in en uitgang naast de tribune gecreeerd. 

• Trainers zullen de kinderen opvangen bij het afzetpunt en na de training naar de ophaalplek 
begeleiden (zie de looproutes in de bijlage) 

• Kinderen kunnen hun fiets in de fietsenstalling plaatsen (loop route via tribunes binnendoor 
en terug weer naar buiten) 

• Pupillen hoeven onderling tijdens de training niet de anderhalve meter afstand te houden. 
Ze moeten deze afstand wel houden tot de trainers. 

• Training gaat van 1 uur en 15 minuten naar 1 uur training en 15 minuten wissel en 
schoonmaak tijd  

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

Voor iedereen – pupillen, junioren, trainers, ouders, bestuur, commissieleden – gelden de 
algemene regels: 



 

 

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

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar). 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de 
atleet weer sporten. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus 
(COVID19). 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. 
• Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet (toiletten zijn in principe 

dicht). 
• Was voorafgaand aan je training thuis je handen met zeep of desinfectans, minimaal 

20 seconden. 
• Desinfecteer bij aankomst atletiekbaan je handen met desinfectans 
• 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. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 
• Schud geen handen. 

Ouderassistentie tijdens trainingen (corona pupillen team) 

Omdat we nieuwe looproutes hebben en allerlei voorschriften waar we van de gemeente op moeten 

toezien en handhaven tijdens de trainingen vragen we ouders om hulp. 

We hebben de volgende taken waar we graag ouderhulp voor willen: 

• Het ontvangen, begeleiden en terugbrengen van kinderen van de kiss & ride locatie voor het 

sportpark naast de tribune 

• Het schoonmaken van materialen die zijn gebruikt voor het materialen hok na afloop van de 

training 

We denken minimaal 2 ouders nodig te hebben per training voor deze twee taken. Als er meerdere 

mensen zijn kunnen we een schema opzetten zodat we dit per tourbeurt kunnen doen. 

Je kan dit formuliertje invullen hiervoor dan nemen we contact met je op voor verdere uitleg. 

INSCHRIJF FORMULIER VOOR OUDERHULP TIJDENS CORONA  

Klik Hier https://forms.gle/oqcAHc71MMaP4Q258  

 

  

https://forms.gle/oqcAHc71MMaP4Q258


 

 

Looproutes en haal en breng locaties voor ouders en 
pupillen 

 

 

• Het is dus de bedoeling dat bij de Kiss en Ride de ouders de kinderen af geven aan de 

ontvangende trainer of ouderhulp. 

• De kinderen kunnen als ze met de fiets zijn deze aan de hand meenemen naar de 

fietsenstalling en lopen dan met de fiets in de hand voor  de tribune langs naar de 

fietsenstalling 

• Bij het einde van de training kunnen de kinderen bij de UITGANG weer worden opgehaald 

uitgang langs de tribune 


