
COVID 19 Plan Outdoor : Survivalrun & OCR, Bootcamp  17-05-2020 
 

Inhoud 
 

Achtergrond en algemene richtlijnen sporters ................................................................................ 2 

Trainingsmoment & startdatum ..................................................................................................... 3 

Specifieke instructies / richtlijnen Bootcamp .................................................................................. 3 

Specifieke instructies / richtlijnen Survival & OCR............................................................................ 4 

 

  



Achtergrond en algemene richtlijnen sporters  
Vanaf 11 mei mag bovendien ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 
1,5 meter afstand van elkaar. Met het protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de 
sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en 
hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte 
voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen 
van het RIVM. 

Dit trainingsplan is gebaseerd op de algemene richtlijnen van de NOC*NSF, KNKV, SBN .  

 

 

  



Trainingsmoment & startdatum   
Survivalrun   Maandag 19.30 – 21.00 uur 

Survivalrun  Woensdag 19.30 – 21.00 uur 

Bootcamp  Donderdag 19.45 – 20.45 uur 

OCR  Zaterdag 10.30 uur – 12.00 uur 

Survivalrun Zondag 9.00 – 11.30 uur 

De doelstelling is om de eerste training voor survivalrun te starten op woensdag 13 mei. De eerste 
training voor bootcamp zal dan vervolgens starten op 14 mei.  

Specifieke instructies / richtlijnen Bootcamp  
➢ Mensen komen naar de trainingen en gaan gelijk bij een pion staan, de trainer zet die van 

tevoren klaar. 
➢ Daar voeren ze alle oefeningen uit, de trainer zal ervoor zorgen dat alles op de plek goed te 

doen is. 
➢ Ik zorg dat als ze tegenover elkaar staan er meer dan 5 meter tussen zit i.v.m. de ademhaling 

die verhoogd is. 
➢ De richting waarin je de oefeningen doet zijn ook belangrijk i.v.m. het uitademen naar 

andere mensen toe. De trainers zullen ervoor zorgen dat je niet tegenover elkaar staat, maar 
naast elkaar. 

➢ We zullen voorlopig zonder materiaal trainen, om te voorkomen dat je hetzelfde materiaal 
vasthoudt als iemand anders.  

➢ Als we besluiten om toch weer wat klein materiaal te gebruiken, dan zal dat per persoon 
bijvoorbeeld 1 bal of kettlebell zijn en zorgen we er uiteraard voor dat dit vooraf en nadien 
goed gereinigd wordt. 

➢ Deelnemers die de regels niet respecteren worden aangesproken door de trainer en de 
coördinator outdoor wordt daarover geïnformeerd zodat gepaste opvolging kan 
plaatsvinden.  

Communication protocol Bootcamp (wattsapp) 
➢ blijf thuis als je verkouden of grieperig bent  
➢ max 5 minuten van te voren aanwezig 
➢ kom alleen naar de training 
➢ houd er rekening mee dat de kantine niet open is en laat waardevolle spullen of kleding 

achter in je auto of bij je fiets -zorg dat je thuis al omgekleed bent en dat je al naar het toilet 
bent geweest (toilet mag niet open) 

➢ zorg dat je genoeg vocht bij je hebt (kantine en kleedkamers zijn dicht)  
➢ ten alle tijden min 1.5m tussenafstand!  
➢ bidon/drinken plaatsen op veld met min 1.5m afstand 
➢ houd je aan het schema, verzin geen extra oefeningen (er komt een basis schema en een 

uitdagend gevorderd schema) dit om alles gecontroleerd te laten verlopen.  
➢ volg de instructies van de trainer op!  
➢ blijf na de training niet hangen en ga direct naar huis 
➢ elk lid dient zijn/haar identiteitskaart mee te nemen naar de training  
➢ geef tips hoe we ons protocol kunnen verbeteren, hier worden we met z'n allen beter van. 

 



➢ Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Spreek elkaar aan op het naleven van de 
regels, alleen dan kunnen we samen veilig blijven sporten. Bedankt! 

Specifieke instructies / richtlijnen Survival & OCR  
➢ Warming up zal met ruime afstond worden uitgevoerd, minimaal 2,5 meter onderlinge 

afstand op kunstgrasveld/ grasveld.  
➢ De groep wordt in tweeën opgesplitst om het risico op besmetting via het obstakel / 

materieel te beperken. Twee trainers zullen aanwezig zijn bij de trainingen. Een deel zal op 
de hoge bok trainen en een deel op de lage bok. De trainer neemt dit mee in de 
voorbereiding van zijn training. Beiden trainers nemen voor de training het plan door om 
misverstanden te voorkomen.  

➢ De looprichting over de hardloopbanen wordt éénrichtingsverkeer zodat voldoende afstand 
gehouden kan worden.  

➢ Het spugen in handen tbv grip is verboden, Atlas zal 10 emmers water neerzetten met 
voldoende allesreiniger om de handen te ontsmetten  

➢ Vanaf week 21 zal ook magnesium beschikbaar zijn voor sporters die met droge handen 
willen sporten  

➢ Deelnemers die de regels niet respecteren worden aangesproken door de trainer en de 
coördinator outdoor wordt daarover geïnformeerd zodat gepaste opvolging kan 
plaatsvinden.  

➢ Elk lid dient zijn/haar identiteitskaart mee te nemen naar de training  
➢ Handhygiëne beschikbaar stellen voor leden die daar behoefte aan hebben  
➢ Ledenwerving staat voorlopig op hold. Na twee weken evalueren we of nieuwe leden op een 

veilige manier met goede begeleiding kunnen deelnemen.  

Communication protocol Survival Run / OCR (wattsapp)  
➢ blijf thuis als je verkouden of grieperig bent  
➢ max 5 minuten van te voren aanwezig 
➢ kom alleen naar de training 
➢ houd er rekening mee dat de kantine niet open is en laat waardevolle spullen of kleding 

achter in je auto of bij je fiets -zorg dat je thuis al omgekleed bent en dat je al naar het toilet 
bent geweest (toilet mag niet open) 

➢ zorg dat je genoeg vocht bij je hebt (kantine en kleedkamers zijn dicht) 
➢ bij aankomst handen ontsmetten!!  
➢ ten alle tijden min 1.5m tussenafstand!  
➢ bidon/drinken plaatsen op tennisveld met min 1.5m afstand 
➢ voor het drinken handen ontsmetten.  
➢ houd je aan het schema, verzin geen extra oefeningen (er komt een basis schema en e en 

uitdagend gevorderd schema) dit om alles gecontroleerd te laten verlopen.  
➢ loop en klimrichting linksom 
➢ niet spugen in handen maar nat maken via emmers met desinfect naast de hindernis  
➢ langs de zijkant over het net, onderlangs via het midden.  
➢ minimaal 1 balk tussenafstand tijdens horizontaal en verticaal klimmen 
➢ niet onnodig stilstaan op looproute 
➢ uitrusten op grote grasveld 
➢ niet inhalen naast de hindernisbaan 
➢ tijdens het hardlopen links aanhouden, snelverkeer heeft voorrang 
➢ geef aan als je wilt inhalen 
➢ volg de instructies van de trainer op!  
➢ blijf na de training niet hangen en ga direct naar huis 



➢ geef tips hoe we ons protocol kunnen verbeteren, hier worden we met z'n allen beter van  
 

➢ Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Spreek elkaar aan op het naleven van de 
regels, alleen dan kunnen we samen veilig blijven sporten. Bedankt! 

 

Discussiepunten / aandachtspunten  
➢ Zowel korfbal als Survivalrun trainen op hetzelfde moment, we moeten goed controleren of 

dit geen logistieke problemen geeft.  
➢ De warming up van Survivalrun en de training van de Bootcamp heet meer ruimte nodig. Dit 

is geen probleem zoals het grasveld beschikbaar is voor de survivalrun en het hele 
kunstgrasveld op donderdag voor de bootcamp. Het lijkt voorlopig niet mogelijk om Off lease 
gebruik te laten maken van de faciliteiten .  

Acties:  

- Deelnemers/Sporters informeren over richtlijnen via wattsapp & start van training 
(afgerond) 

- Trainers & sporters informeren over plan (afgerond) 
- Aanschaf / regelen emmers met bleek voor eerste training  (afgerond) 
- Bestellen handhygiëne met alcohol (min 70%)  (afgerond) 
- Evalueren setup na eerste training bootcamp & survivalrun en waar mogelijk bijsturen. 

(afgerond) , voorlopig geen aanpassingen buitenom ook magnesium beschikbaar stellen.  
- Informeren gemeente over trainingsmomenten  (afgerond) 
- Magnesium bestellen voor survivalrun / ocr (afgerond) 


