
Protocol juniorentrainers 26-06-2021 
 

Instructies jeugdtrainers Pallas '67 - junioren 

Gezondheid 

 We volgen de richtlijnen van het RIVM, de Atletiekunie en bestuur Pallas '67. Deze worden 
vooraf naar junioren en de ouders van de junioren gecommuniceerd. 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot 
of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Meld je af 
bij Linda of Janine als je geen training kunt geven, we gaan dan kijken of het mogelijk is dat 
iemand je training kan overnemen.  

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is. Als iedereen 24 uur geen 
klachten heeft, mag je weer training geven. Meld je af bij Linda of Janine als je geen training 
kan geven, we gaan dan kijken of het mogelijk is dat iemand je training kan overnemen.  

 Heb je last van hooikoortsklachten dan mag je in principe training geven. Als je hooikoorts 
hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan dan goed 
aanvoelen of het ‘ klachten van hooikoorts’ zijn. Bij twijfel of als de klachten anders 
aanvoelen blijf je thuis en geef je geen training. Meld je af bij Linda of Janine als je geen 
training kunt geven, we gaan dan kijken of het mogelijk is dat iemand je training kan 
overnemen.  

 
Voorbereiding van de training 

 Houd 1,5 meter afstand met atleten van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) 
beoefening/begeleiding van de sport.  

 Zorg voor 1,5 meter afstand tussen trainers/begeleiders/vrijwilligers onderling. 

 Proefleden kunnen meetrainen zonder dat hier een maximum aantal deelnemers voor geldt. 
Deze zijn vooraf aangemeld bij de jeugdcoördinatoren en zijn op de hoogte van de geldende 
regels. Zij kunnen maximaal 4x meetrainen voordat ze lid worden. Ze laten de trainers 
voorafgaand weten dat ze mee doen met de training.  

 De eerste trainers zijn een half uur voordat de training van start gaat aanwezig om het 
materiaal voor de training te verzamelen. Zo hebben we genoeg tijd en spreiding om het 
materiaal te verzamelen en klaar te zetten.  

 Werfgebouw met maximaal 2 personen betreden, zorg ervoor dat je voldoende afstand 
bewaard. Verzamel het materiaal wat je nodig hebt en je zet je training klaar bij jouw 
verzamelplek. 

Tijdens de training 

 Binnensport is weer toegestaan, de krachtruimte is weer geopend. Alleen toegankelijk voor 
de atleten die daarvoor toestemming hebben gekregen.  

 Houd rekening met elkaar tijdens de training, gebruik je gezonde verstand. 

 Publiek is, onder voorwaarden, weer welkom bij trainingen.  

 Maak duidelijk aan de junioren welke regels er gelden tijdens de training. 

 Houd een junior zich niet aan de regels dan mag je deze naar huis sturen.  

Na afloop van de training 

 Was na afloop van de training thuis je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 

seconden. 
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Zaterdagtraining 

 Voor de zaterdagtraining gelden dezelfde regels als tijdens de maandag- en 
woensdagtraining. 

 Training vindt plaats in het Arboretum, verzamelen bij gebouw waar ook scholieren cross is. 

 Er lopen geen ouders mee.  

 Houdt 1.5 meter afstand van de meelopende trainers. 
 

Wedstrijden 

 Wedstrijden zijn voor iedereen weer toegestaan. 

 Publiek is, onder voorwaarden, welkom bij wedstrijden. 

 Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto 

zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje. 

Tartlétos training 
 

Tartlétos traint voorlopig nog op maandag en woensdag. De technische groep start om 18.15, de 

loopgroep om 18:30 en zij zullen de warming-up grotendeels buiten de baan doen, zie voor 

aangewezen plekken onderstaande afbeelding.   

 

Het stuk aan de voorkant van het werfgebouw wordt door Tartlétos vrijgehouden, zodat de route 

van en naar het werfgebouw vrij is. 


