
HERVATTEN TRAININGEN AV FENIKS 

Gelukkig kunnen we voorzichtig weer beginnen met de trainingen voor de jeugd. Wel zijn er 
een aantal aanpassingen. We moeten rekening houden met de richtlijnen van de rivm, met de 
groepsgrootte en met de beschikbare trainers. Soms zijn trainingstijden aangepast, soms 
verandert de trainingsdag. Voorlopig zijn er 2 trainingen per week. 

Vanaf woensdag 29 april gaan we weer beginnen. Hieronder staan een aantal gedragsregels, 
gebaseerd op het rivm, en het protocol van de Atletiekunie. De gewone regels, als geen 
handen schudden, niezen in de elleboog, veel handen wassen, enzovoort, gelden natuurlijk 
ook op de baan. Natuurlijk staat het jullie en jullie ouders vrij om te beslissen nog even te 
wachten met de trainingen. Hieronder volgen de belangrijkste richtlijnen voor de jeugdleden 
die de training bezoeken, en voor hun ouders.  

Wanneer mag je niet komen 

- Blijf thuis als jezelf of een van je gezinsleden de volgende (ook milde) symptomen hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C). Als 
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer naar de training. 

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op covid-19. Je moet thuis 
blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

Regels voor en tijdens de training 

- Meld je aan voor de training, zodat we rekening kunnen houden met de toestroom. Dit kun 
je doen via de app. Sta je niet op de lijst, dan kun je niet meetrainen. Ga voor vertrek thuis 
naar het toilet. 

- ouders, broertjes en zusjes mogen niet op de baanaccomodatie. 

- kom niet in groepjes. Kom niet eerder dan 10 minuten voor het begin van de training. Let op 
gewijzigde tijden. 

- er geldt bij de ingang (en uitgang) van de baan eenrichting verkeer. Houd je hieraan. 

- atleten ouder dan 12 jaar houden 1,5 meter afstand.  

- de kleedkamers zijn dicht. Kom dus omgekleed aan en neem je eigen bidon mee. Ook een 
tas of plastic zak om jas of spikes op te bergen (regen!). 

- verlaat direkt na de training de accomodatie / haal de kinderen direkt na afloop op. 

- volg de aanwijzingen van trainers en begeleiders op. Wie de veiligheid in gevaar brengt kan 
de toegang worden geweigerd.  


