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1. Regels RIVM 
• Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 

meter afstand te houden. 
• Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groepje. 
• Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: 

o De groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; 
o Er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes 
o Groepen onderling niet mengen. 
o Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief 

instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als voldoende 
afstand wordt gehouden. : 

o Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling 
geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden 
gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis. 

o Publiek bij sport is niet toegestaan. 
o Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. 

2. Regels Survivalrunbond Nederland 
• Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en t.o.v. ouderen geen afstand te houden. 
• Jeugd t/m 17 jaar hoeft onderling geen afstand te houden, wel van ouderen. 
• Iedereen van 18 jaar en ouder moet onderling 1,5 meter afstand houden. 
• Er vind een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training. 

 
Nieuwe maatregelen voor 18 jaar en ouder: 

• Sporten mag alleen in groepen van maximaal 4 personen. 
• In de buitenruimte is er geen vastgesteld maximum voor het aantal groepen van 

maximaal 4 personen dat tegelijkertijd traint. 
• Bij binnen sporten mogen er maximaal 30 personen in één ruimte zijn (inclusief 

trainer). Ook binnen mag er alleen in groepen van maximaal 4 gesport worden. 
 
Toelichting bij het trainen in groepen van 4 personen: 

• Iedereen houdt altijd 1,5 m afstand van anderen, ook binnen de groep. 
• Het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welke groep hoort. 
• De indeling in groepen geldt voor de gehele training, dus ook tijdens warming-up, 

instructie en cooling-down. 
• Buiten is de beschikbare ruimte leidend ter bepaling van aantal personen/groepen 

dat tegelijkertijd kan trainen. 
• Zorg dat voorafgaand aan de training duidelijk is wie in welke groep traint. 

Daarnaast geldt dat kantines en kleedruimtes gesloten blijven. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fdocumenten%2Fgezondheidscheck&data=04%7C01%7C%7C34ea70df48cd40754bcc08d870f474c4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637383542510871354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5C%2B74AsAjlp%2FGEafnxC0GcHUHjbKeZKVwdgkN8mHo4s%3D&reserved=0


 
3. Specifiek voor Atlas Outdoor Ritthem 

• Maximaal 16 trainende leden (4 groepen van 4 personen) + 1 trainer. 
• Lees vooraf de gezondheidscheck door en kijk of je mag gaan trainen.   
• Bij aankomst handen desinfecteren bij terraskantine en bevestiging aan trainer dat 

gezondheidscheck OK was. (zie pagina zes)  
• Trainer plaatst bij aankomst persoon meteen in de zone om groepsvorming te 

voorkomen en geeft ze een specifieke kleur lintje/ hesje wat om het lichaam heen 
gaat. De kleur staat gelijk aan de groep waarbij de sporter ook bij blijft 

• Groepen van 4 leden worden ingedeeld op niveau en krijgen een eigen kleur lintje, 
Door sporters op niveau in te delen worden de groepen niet elke training compleet 
omgegooid waardoor er minder kans ontstaat op overdracht. 

• Personen uit verschillende zones mogen niet met elkaar in contact komen / 
vermengen.  

• Geen gezamenlijke warming up (Wup) en cooling down (CoD), Wup en Cod vinden 
plaats in eigen zone op eigen initiatief. 

• Wordt gewerkt met een vast schema binnen de zone. Trainer legt dit mondeling uit 
of er ligt een uitleg op een papier. 

• Op sein van trainer kan er gewisseld worden van zone door de groep. 
• Per zone max 4 personen met minimaal 1.5 meter afstand 
• Na afloop direct terrein verlaten en lintjes/ hesjes achterlaten in zone. Trainer 

reguleert gecontroleerd vertrek per zone. 
• 5 zones met verschillende oefeningen. Gebruik van zones is afhankelijk van 

hoeveelheid leden, aanwezigheid korfbal en / of aanwezigheid hondenschool 



 

 
 
Zone 1:  

• Hoge bok + ronde om korfbalveld 

• Doel: klimmen + lopen  
• Looprichting: Linksom (bokken, bosjes, kantine, korfbalveld, via bokken naar specifieke 

hindernis) 

• Klimrichting: van Daknet tot postmanwalk 
 
Zone 2: 

• Lage bok + Snipperpad langs ijsbaan 

• Doel: klimmen +lopen 

• Looprichting: Linksom (hek uit, over ijsbaan, tot aan container, terug over looppad, 
via bokken naar specifieke hindernis) 

• Klimrichting: van Hoge muur richting Monkeybar 



 
Zone 3: 

• Achterzijde ijsbaan 

• Doel : loopscholing /loopconditie 

• Binnen het vak minimaal 4 verschillende stations 
 
Zone 4: 

• Voorzijde ijsbaan of tennisveld.  

• Doel : krachttraining met attributen. 

• Binnen het vak minimaal 4 verschillende stations 
 

Zone 5: 

• Korfbalveld 

• Doel: Krachttraining en looptraining 

• Kan gebruikt worden als Korfbalveld niet wordt gebruikt voor andere doeleinden. 
Houd rekening met modder aan de schoenen 

 
Inhalen: 

• Klimmend: minimaal 1.5 meter (1 laan tussen laten) 

• Lopend: Minimaal 1.5 meter, liefst meer. Vooraf elkaar waarschuwen! 

• Bij nauwe ruimtes: Snel verkeer heeft voorrang, vooraf elkaar waarschuwen! 

Trainers: 

• Ivo van den Broeke 

• Andy de la Combé 

• Sander Zeiseink 

• Theo Kappetein 

• Jacco de Broekert 

• Ibrahim Vermazen 

• 2 x stagair Cios 

Trainingstijden: 

• Maandag: 19.30 uur – 21.00 uur Volwassenen 

• Woensdag: 15.00 uur – 16.00 uur Jeugd 8-12 jaar 

• Woensdag: 19.30 uur – 21.00 uur Volwassenen 

• Vrijdag: 18.30 uur – 19.30 uur Jeugd 13-17 jaar 

• Zaterdag: 10.30 uur – 12.00 uur Volwassenen 

• Zondag: 09.00 uur – 11.00 uur Volwassenen 
 

Voor trainers: 

• Ruim op tijd de animo checken, namen noteren, gezondheidscheck via de app uitvoeren 
• Trainingsschema aanpassen aan huidige maatregelen 
• Leden ontvangen, laten desinfecteren, navragen gezondheidscheck en plaatsen in eigen 

zone, tevens ook gecontroleerd laten vertrekken 
• Controle op naleving protocol. 
• Bewust zijn verantwoordelijkheid als trainer voor het  slagen van het protocol 



 

Voor leden: 

• Houd je aan de algemene corona regels 
• Meld jezelf aan voor de training via de Atlas Outdoor Ritthem app. 
• Doe voor vertrek de gezondheidscheck, kijk of je mag gaan trainen en geef aan trainer aan 

dat je aan de voorwaarden voldoet om te mogen sporten. 
• Gebruik je gezond verstand en probeer het ondanks de restricties werkbaar te maken 
• Kom niet te vroeg en blijf niet plakken 
• Houd er rekening mee dat de kantine en kleedkamers dicht zijn  
• Neem identificatie mee ivm mogelijke controles 
• Blijf bij je eigen groepskleur en vergeet je hesje/ lintje niet achter te laten.  
• Bij het (bewust) niet naleven van het protocol worden de trainingen stilgelegd. 

• Kom zoveel mogelijk alleen. Indien niet mogelijk: Draag mondkapjes in de auto. 

 

Things to do: 

- Hesjes / lintjes 
- Markering Zones 
- Iedereen toevoegen in de groepsapp 
- Informeren leden 
- Informeren trainers 



 


