
 

 

COVID 19 Plan Outdoor : Survivalrun & OCR, Bootcamp  01-07-2020 
Na aanleiding van de versoepeling voor sport per 1 juli 2020 is het COVID-19 protocol 

aangepast voor bootcamp & survival .  

De hygiëneregels van het RIV dienen ten allen tijdens gevolgd worden: 
➢ Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
➢ Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten, zie onderstaand). 
➢ Vermijd drukte.  
➢ Was vaak je handen. 

 

Spelregels voor sport in het kort: 

• Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, 
waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden 
gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.  

• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens 
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden 
gehouden. 

• Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 
1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die 
ook per 1 juli weer open mogen. Voor de Atlas specifieke instructie verwijs ik naar het COVID 
19 Kantine protocol.  

• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. 
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet 

toegestaan.  
• Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als 

buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand 
tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen 
zijn. En binnen maximaal 100 personen. 

Trainingsmoment  

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 

Survival / OCR 1 op 1 trainingen of (kleine groep) workshops met gecertificeerde personal 

coach / trainer zijn dagelijks mogelijk tussen 08:00-18:00  

 



Communicatie protocol Bootcamp (via wattsapp groep)  
➢ blijf thuis als je verkouden of grieperig bent  
➢ ontsmet je handen voldoende  
➢ bidon/drinken plaatsen op tennisveld met min 1.5m afstand 
➢ loop en klimrichting linksom 
➢ niet spugen in handen voor grip  
➢ niet onnodig stilstaan of uitrusten op looproute 
➢ tijdens het hardlopen links aanhouden, snelverkeer heeft voorrang 
➢ elk lid dient zijn/haar identiteitskaart mee te nemen naar de training  
➢ dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Spreek elkaar aan op het naleven van 

de regels, alleen dan kunnen we samen veilig blijven sporten, degene die regels niet 

respecteren worden aangesproken door de trainer en de coördinator outdoor wordt 

daarover geïnformeerd zodat gepaste opvolging kan plaatsvinden.  

➢ Bedankt voor jullie steun & flexibiliteit tijdens deze bijzondere omstandigheden  

Communicatie protocol Survival Run / OCR (via wattsapp groep)  
➢ blijf thuis als je verkouden of grieperig bent  
➢ bij aankomst en na training handen ontsmetten! 
➢ bidon/drinken plaatsen op tennisveld met min 1.5m afstand 
➢ loop en klimrichting linksom 
➢ niet spugen in handen voor grip  
➢ niet onnodig stilstaan of uitrusten op looproute 
➢ tijdens het hardlopen links aanhouden, snelverkeer heeft voorrang 
➢ elk lid dient zijn/haar identiteitskaart mee te nemen naar de training  
➢ dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Spreek elkaar aan op het naleven van 

de regels, alleen dan kunnen we samen veilig blijven sporten, degene die regels niet 

respecteren worden aangesproken door de trainer en de coördinator outdoor wordt 

daarover geïnformeerd zodat gepaste opvolging kan plaatsvinden.  

➢ Bedankt voor jullie steun & flexibiliteit tijdens deze bijzondere omstandigheden  

Aanvullende informatie :  

Kan het virus doorgegeven worden via zweet? 

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, 
keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.  

Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde sporttoestellen als een rekstok of bank gebruik? 

De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel 
klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het 
lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak 
dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.   

Wanneer mag tijdens het sporten nou precies de 1,5 meter losgelaten worden? 

In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor volwassen sporters. Alleen wanneer dit de 
normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand losgelaten 
worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als judo, maar ook voor voetbal of hockey. Voor 
sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht. 
Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, 
de teambespreking of de nazit in de kantine. 


