
 
Hattem, 8 mei 2020 

Richtlijnen Coronavirus (Covid-19) 

voor buiten sporten bij Hanze Gym Hattem 

 
De gemeente geeft ons gelegenheid om onze mooie sport te mogen uitoefenen op 
alternatieve buitenlocaties. Dankzij medewerking van scholen wordt dit mogelijk gemaakt. 
Graag deze richtlijnen volgen om dit samen veilig, soepel en zonder hinder te laten verlopen.  
 

Richtlijnen sporten 

 Wij sporten buiten, zonder kleedkamer en toiletten. Bereidt uw kind / bereid je dus thuis voor,  

door thuis je kleding aan te doen en vooraf naar het toilet te gaan. 

 Zorg voor passende kleding voor buiten. Denk aan buitenschoenen, laagjes kleding (zodat je dit 

kunt afstemmen op je lichaamstemperatuur). Neem je eigen bidon mee.  

 Je mag niet eerder dan 5 minuten voor starttijd aanwezig zijn op de locatie.  

Houd voldoende afstand van elkaar.  

 Ouders mogen niet blijven kijken. Kom bij voorkeur alleen. Kan dit niet, dan alleen afzetten. 

Leiding zal jonge kinderen bij het hek van het plein ophalen. 

 Na de les dient iedereen direct naar huis te gaan en niet te blijven napraten. Zo houden we ons aan 

de maatregelen van de overheid. Ook kunnen we de eventuele volgende groep correct ontvangen.  

 Tot 18 jaar hoeven kinderen geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.  

Maar dit moet wél ten opzichte van de leiding. 

Richtlijnen Rijksoverheid 

Trainers/ begeleiders en kinderen dienen de richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid op te volgen:  
 Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:  

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  

 Blijf thuis als iemand in jullie huis koorts (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft.  

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je / uw kind weer sporten en naar buiten.  

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

Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je 

thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

 Was voor en na je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.  

 Vermijd het aanraken van je gezicht met je blote handen.  

 Schud geen handen. 

 

 
 Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen?  Stuur dan een bericht naar secretariaat@hanzegym.nl  
 


