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Buitensportprotocol WIJC & STS-KGM 

 

Vanaf 1 juli 2020 zijn er veel beperkingen aangaande corona aangepast. Aangezien gezondheid ten 

allen tijden de eerste prioriteit heeft. Dit protocol bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

• Trainingsschema van de buitensportactiviteiten  

• Locatie van de buitensportactiviteiten  

• Logistiek plan t.a.v. brengen en halen van kinderen en begeleiden van kinderen  

• Organisatiemaatregelen rondom de trainingen  

• Veiligheid en hygiënemaatregelen voor, tijdens en na de trainingen  

• Coördinator buitensportactiviteiten in coronatijd  
 

Trainingsschema van de buitensportactiviteiten  

Het trainingsschema van de Warmondse ijs- en skeelerclub en Schaatstrainingsgroep Sassenheim en 

Kagermeer op de locatie in Lisse is als volgt: 
 

Vrijdagavond  19.00 – 20.15 uur  Wedstrijdgroep 12-18 jaar 

(en enkele leden van 18 jaar en ouder  

 

Periode van vrijdag 23 april t/m vrijdag 24 september 2020 

 

De trainers behouden zich het recht voor om trainingen af te zeggen bijvoorbeeld vanwege 

weersomstandigheden. 

 

Locatie van de buitensportactiviteiten  

De Buitensportactiviteiten vinden plaats op de wielerbaan van RTV De Bollenstreek, Sportpark Ter 

Specke in Lisse, rond de FC Lisse. 

 

Logistiek plan t.a.v. brengen en halen van kinderen en begeleiden van kinderen  

Het is belangrijk dat er zo min mogelijk contact is tussen de verschillende groepen en gezinnen.  

- Verzamelen op de parkeerplaats van FC Lisse, bij de opgang van het wielerparcours; 

- Iedereen komt in principe op de fiets 

- Kom je met de auto (of wordt je gebracht met de auto), parkeer deze netjes op de daarvoor 

bestemde vakken; ouders blijven in de auto tijdens het verzamelen; 

- Houdt bij aankomst 1,5 meter afstand; 

- Iedereen arriveert omgekleed in sportkleding; 

- Direct na de training stapt verlaat iedereen op de fiets (of met de auto) het parkeerterrein.; 
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Organisatiemaatregelen rondom de trainingen  

Hieronder volgen de algemene maatregelen voor alle sportactiviteiten bij de WIJC & STS-KGM. 

Vervolgens worden de maatregelen voor de fietstraining  op de wielerbaan van RTV De Bollenstreek 

vermeld. 

Algemene maatregelen  
- Volg de instructies voor het halen en brengen;  

- De trainers worden geïnformeerd over de noodzaak en wenselijkheid om deze maatregelen 
te handhaven;  

- De sporters en hun ouders worden ook op de hoogte gebracht en krijgen dit protocol 
toegestuurd;  

- Ook de ‘gastsporters’ worden op de hoogte gebracht van dit protocol.  

- Trainers krijgen richtlijnen over wat ze wel en niet mogen doen bij valpartijen en blessures en 
welke voorzorgsmaatregelen ze daarbij moeten nemen; 

- Indien er materialen/attributen worden gebruikt, worden deze direct na de training 
schoongemaakt; 

- De kinderen zijn niet verplicht in deze tijd om te komen sporten of presteren in deze periode;  

- Trainers/vrijwilligers die in de risicogroep vallen geven geen training. Onder de andere 
trainers wordt geïnventariseerd wie er wel en geen training kan/wil geven. Het aanbod van 
de trainingen wordt hierop aangepast;  

- Er wordt strikt gelet op het hanteren van de leeftijdsgrenzen, dan is het voor iedereen 
duidelijk.  

 
Fietstraining: maatregelen voor de training voor de wedstrijdgroep vanaf 12 jaar  

- Deelnemers zijn 12 jaar of ouder en de regels voor groepen vanaf 18 jaar worden 
nagestreefd, ook door de jongere kinderen. 

- Jeugdleden t/m 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden. I.v.m. een aantal 
oudere deelnemers doen wij dat wel! 

- De groep bestaat maximaal uit 25 sporters en 3 of 4 trainers zodat zij zich onderling 
eventueel kunnen opsplitsen;  

- De trainer houdt rekening met de algemene richtlijnen;  
- Er worden alleen trainingsvormen toegepast die zonder directe hulp van de trainer kunnen 

worden uitgevoerd; 
- Alle oefeningen dienen alleen en zelfstandig door de sporter uitgevoerd te worden, zonder 

fysieke begeleiding van de trainer;  
- Trainingsmiddelen gedurende de gehele training persoonlijk houden. Dus niet ruilen van 

helm, handschoenen, bidon of fiets; 
- Er worden geen onnodige risico’s genomen op valpartijen en botsingen;  
- Geen wedstrijdvormen in de trainingen;  
- Contactmomenten worden zoveel mogelijk vermeden net als intensieve trainingen;  
- Trainer communiceert de richtlijnen van de club aan de leden die aan het trainen zijn;  
- Bij valpartij/blessure: Basis is zelf opstaan en zelf je wond verzorgen. Trainer mag dit niet 

doen. Vanaf 1,5 m afstand mag hij/zij instructie geven. Is het ernstiger: dan ouders bellen. Zij 
mogen indien de sporter en zijn spullen ophalen.  

- Houd 1,5m afstand van je trainer 
- Sporters moeten volledig zelfstandig de training kunnen uitvoeren;  
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Veiligheid- en hygiënemaatregelen voor, tijdens en na de trainingen  
De maatregelen die wij gaan hanteren voor wat betreft de veiligheid en de hygiëne zijn:  

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts;  

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag jij of je kind weer sporten en naar 
buiten;  

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). 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;  

- Houd ten alle tijden 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon buiten jouw 
huishouden;  

- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

- Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;  

- Was je handen thuis met water en zeep, minimaal 20 seconden, voor en na de training;  

- Markeer je eigen bidon, drink nooit uit de bidon van een ander;  

- Vermijd het aanraken van je gezicht;  

- Schud geen handen;  

- Kom niet eerder dan 5 tot 10 minuten voor de droogtraining aan op de verzamelplaats en ga 
direct na afloop van de training naar huis; 

- Het toilet is op aanvraag toegankelijk en zal regelmatig worden gereinigd; 

 

Coördinator buitensportactiviteiten in coronatijd  
De coördinator buitensportactiviteiten in coronatijd van de Schaatstrainingsgroep Sassenheim en 
Kagermeer (STS-KGM) is Michel Hulshof 
Hij is op de volgende manieren te bereiken:  

• Telefoon: 06- 2552 7410 

• Mail: tc_sts_kgm@hotmail.com 
 
De coördinator buitensportactiviteiten in coronatijd van de Warmondse IJs- en skeelerclub is 

Christiaan Zuiderduin. Hij is op de volgende manieren te bereiken:  

• Telefoon: 06-29340692  

• Mail: tc@wijc.nl   
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