
PRO PATRIA SPORT BUITEN 18+
Locatie: Ligweide zwembad Zidewinde
Vanaf 20 mei start Pro Patria Sprang-Capelle met buiten sporten voor 18+

TIJD: WO 18.30-19.15 Intensiteit: begin tot gemiddeld Helma en Marijn
WO 19.30-20.15 Intensiteit: gemiddeld-gevorderd Helma en Marijn

DO 18.30-19.30 Intensiteit: begin tot gemiddeld Esther
DO 19.15-20.15 Intensiteit: gemideld-gevorderd Jan

REGELS:
- Volwassenen 18+ mogen buiten sporten op 1,5 meter afstand.
- Bij verkoudheid, benauwdheid en/of koorts bij een gezinslid of bij jezelf blijf je thuis.
-  Naast de leiding is er elke training een ‘coronacoördinator’ aanwezig om te helpen, begeleiden en toezicht te houden.  

’Coronacoördinator’ en leiding zijn te herkennen aan een fluoriserend hesje. Houd 1,5 m afstand van hen.
-  De sporters melden zich op zijn vroegst 5 minuten voor start training bij de fietsenstalling voor sporthal Zidewinde. We willen 

contact tussen de groepen zo klein mogelijk houden.
-  Je wordt bij de fietsenstalling voor Sporthal Zidewinde opgehaald en teruggebracht door de ’coronacoördinator’.  

De ’coronacoördinator’ brengt je naar de sportlocatie en leiding. 
-   Kleedkamers en toiletruimtes zijn gesloten. Zorg dus dat je thuis plast en alvast je sportkleding aan trekt. De les is buiten op het 

grasveld, dus zorg voor buitenkleding en schoenen! Was ook je handen voor dat je naar de training komt.
-  15 minuten ruimte tussen de trainingen voor wissels. Op deze avonden sporten de jeugdleden ook. Het is van belang dat de  

tijden door leiding en lesgroepen strikt nageleefd worden. Ga naar de les direct naar huis, blijf niet hangen bij de fietsenstalling 
om gezellig na te kletsen. Vanuit de gemeente wordt gecontroleerd op het naleven van de Corona maatregelen tijdens sporten.

TER INFO:

Les: 
Iedereen doet zo goed mogelijk zijn best om een leuke buitenles te verzorgen. De normale lesgroepen voor volwassenen komen 
tijdelijk te vervallen. Hiervoor in de plaats heb je de keuze tussen een gemiddelde intensieve les en een intensieve les waar deze 
iets hoger ligt. Daarnaast heb je de keus tussen woensdag of donderdagavond. Per les zijn maximaal 20 mensen welkom. Dit om 
de maatregelen te kunnen handhaven. Gedurende de les blijf je ten alle tijde op 1,5 meter afstand van elkaar. 

Locatie: 
De gemeente Waalwijk heeft ons de ligweide van Zwembad Zidewinde ter beschikking gesteld. Hier zijn wij heel erg blij mee. De 
kleedkamers en toiletten blijven gesloten, dus zorg dat er thuis geplast en aangekleed wordt. De locatie is buiten, houd hiermee 
rekening met kleding en schoenen. Controleer na de les uw lichaam op eventuele tekenbeet.

Inschrijven:
klik op de link in deze e-mail. Je kunt je inschrijven voor maximaal 1 les per week. U krijgt een bevestiging in uw e-mailbox voor 
deelname aan de les. Per week ontvangt u een nieuwe e-mail met inschrijf mogelijkheden. 

Laten we er samen voor zorgen dat we hier veel plezier,  
sportiviteit en ontspanning kunnen beleven! 



Vereniging
Sport en Gemeenten

Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

sport bewust, houd je aan de spelregels,  
zo hebben we samen sportplezier

neem je eigen bidon  
gevuld mee 

blijf thuis als je verkouden of  
grieperig bent (of iemand in je  
huishouden). Volg altijd de richtlijnen 
van het RIVM

volg altijd de aanwijzingen op van 
de organisatie 

kom zoveel mogelijk lopend of met 
de fiets. Houd rekening met de 
richtlijnen verkeer &  
vervoer van de Rijksoverheid

kom enkel naar de locatie wanneer 
er voor jou een sportactiviteit 
gepland staat 

laat tijdig weten dat je deelneemt 
aan de sportactiviteit

boven de 70 jaar of behoor je tot 
een risicogroep? Denk na of het 
verstandig is om naar een sportlo-
catie te komen

vanaf 13 jaar houd je te allen tijde 
1,5 meter afstand, ook tijdens het 
sporten

gebruik zoveel mogelijk je eigen 
materialen. Reinig gedeelde mate-
rialen direct na de trainingssessie

max. 10 minuten voor aanvang aanwe-
zig. Verlaat direct na de sportactiviteit 
de locatie

informatie voor sporters update 11 mei 2020

vanaf 19 jaar mag je zonder bege-
leiding buiten trainen. Hanteer de 
voorwaarden volgens de lokale 
noodverordering.

kom in je sportkleding, kleedkamers en 
douches zijn gesloten
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