
PRO PATRIA SPORT BUITEN
Locatie: Ligweide zwembad Zidewinde
Update: 1 juni 2020 

TIJD: WO 15.00-15.45 kleuters en meisjes groep 3 Denise + hulpleiding

WO 16.00-16.45 meisjes groep 4, 5, 6 Denise + hulpleiding

WO 18.15-19.00 meisjes selectie t/m 12jr Miranda + hulpleiding

WO 18.45-19.30 meisjes groep 7 en 8 Sanne + hulpleiding

WO 19.15-20.00 12+(jongens,meisjes,selectie) Miranda + hulpleiding

DO  18.00-19.00 jongens 6-12 jaar Jan + hulpleiding

REGELS:
-  Kinderen t/m 18 jaar mogen in groepsverband trainen (de 1,5 meter hoeft tijdens de sportactiviteit zelf niet gehandhaafd te 

worden). 
- Bij verkoudheid, benauwdheid en/of koorts bij een gezinslid of bij jezelf blijf je thuis.
-  Voor kinderen t/m 12 jaar is het niet nodig om 1,5 meter afstand te houden tot de leiding. Jeugd van 13 t/m 18 moeten wel  

1,5 meter afstand houden tot de leiding.
-  Naast de leiding is er elke training een ‘coronacoördinator’ aanwezig om te helpen, begeleiden en toezicht te houden. Coördinator 

en leiding zijn te herkennen aan een fluoriserend hesje. Houd 1,5 m afstand van hen.
-  Je komt alleen of met maximaal 1 ouder. Ouders mogen niet op het complex komen, kinderen worden bij de fietsenstalling voor 

Sporthal Zidewinde opgehaald en teruggebracht door de ’coronacoördinator’. Zorg dus dat u daar op de juiste tijd bent voor het 
halen en brengen. Zet uw kind af, neem afscheid en ga meteen weer weg, zo houden we het voor iedereen veilig.

-  15 minuten ruimte tussen de trainingen voor wissels: kinderen gaan na een training direct naar huis. Kinderen die komen trainen 
melden zich op zijn vroegst 10-5 min voor start training bij de fietsenstalling voor sporthal Zidewinde.  
We willen contact tussen de groepen (en hun ouders) zo klein mogelijk houden.

-  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.

TER INFORMATIE:
Les: 
Iedereen doet zo goed mogelijk zijn best om een leuke buitenles te verzorgen. Helaas is dit niet mogelijk met de toestellen die we 
normaal gewend zijn. De gym- en turnlessen zijn nu dus wat anders dan normaal. Er worden geen nieuwe turnelementen aangeleerd. 
1 op 1 begeleiding wordt alleen verricht bij noodgevallen. Bij slecht weer gaat de les niet door en wordt dit op de lesdag via 
onze facebook-pagina gecommuniceerd!

Niet leden: 
Iedereen mag deelnemen, ook niet leden! Zij mogen zich melden bij de ‘coronacoördinator’ en hebben ten allen tijden een briefje 
met naam en telefoonnummer van een op dat moment bereikbare ouder/verzorger bij zich (ivm clamiteiten).

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.

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

gebruik zoveel mogelijk je 
eigen materialen. Reinig 
gedeelde materialen direct na 
gebruik 

laat tijdig weten dat 
je deelneemt aan de 
sportactiviteit

max. 10 minuten voor aanvang 
aanwezig. Verlaat direct na de 
sportactiviteit de locatie

blijf thuis als je verkouden of 
grieperig bent 

kom in je sportkleding, 
kleedkamers en douches zijn 
gesloten

volg altijd de aanwijzingen op 
van de organisatie 

val je in de leeftijdsgroep 
13 t/m 18 jaar? Houd dan te 
allen tijde 1,5 meter afstand, 
ook tijdens het sporten

reis bij voorkeur alleen én op 
eigen gelegenheid

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

neem je eigen bidon  
gevuld mee

informatie voor sporters
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Niet leden: 
Iedereen mag deelnemen, ook niet leden! Zij mogen zich melden bij de ‘coronacoördinator’ en hebben ten 
allen tijden een briefje met naam en telefoonnummer van een op dat moment bereikbare ouder/verzorger 
bij zich (ivm clamiteiten).

Naam: ���������������������������������������������������������������������������������

Telefoonnummer 1: �����������������������������������������������������������������������

Telefoonnummer 2: �����������������������������������������������������������������������

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.

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