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Samenvatting van de versoepelingen per 6 juli 2020: 

De voornaamste veranderingen: 

▪ Vanaf 1 juli 2020 is het publiek (incl. ouders tijdens de trainingen) weer 
welkom tot maximaal 250 personen (incl. de atleet die geen onderdeel 
uitvoert) met in achthouding van 1,5 meter afstand. Echter op de baan in AV 
Gouda blijven de ouders tm 21 juli buiten het hek. 

▪ Kleedkamers en toiletten kunnen weer worden gebruikt; in de kleedkamer 
wel op 1,5 meter.  

▪ Alle trainingsvormen kunnen worden toegepast; 

▪ Wedstrijden zijn weer toegestaan. Ivm renovatie op onze baan, is dit voor 
SR niet mogelijk. 

▪ Bij speltraining voor alle leeftijdsgroepen geldt geen afstand beperking 
meer van 1, 5 meter. Na alle trainingen weer wel.  

Ondanks de versoepelingen blijven enkele maatregelen voorlopig van 

kracht: 
▪ Bij klachten, blijf thuis! Maak daarbij gebruik van de mogelijkheid om je te 

laten testen; Klachten tijdens de training, ga na afmelding bij trainer naar 
huis.  

▪ Afmelden via de groepsapp blijft. 

▪ De 1,5 meter-regel is buiten trainingsmomenten en wedstrijden nog 
steeds van toepassing; Dus buiten de baan voor IEDEREEN 1,5 meter 
afstand! 

▪ In de kantine geldt ook de 1,5 meter afstand, ga niet staan maar zitten op 
een zitplaats. Bij mooi weer blijf zoveel mogelijk buiten.  

▪ SR atleten (op de baan bij SR) en haar bezoekers dienen vooralsnog 
gebruik te (blijven) maken van de ingang naar de fietsen en als uitgang 
het grote hek, die routing blijft hetzelfde.  

▪ Desinfecteren voor je de baan op gaat en wanneer je eraf komt blijft 
verplicht.  

▪ Materialen die tijdens de training gebruikt zijn, worden schoongemaakt 
door de trainer na de training voor ze opgeruimd worden.  

▪ Indien het niet nodig is tijdens de training raak je je mede atleten en of 
trainer niet aan. Is het noodzakelijk voor de training kan een atleet of 
trainer de atleet aanraken en of helpen.  


