
Eindelijk weer trainen op de baan 
 

Na een lange periode van geen baantraining te kunnen geven in verband met de coronavirus  Is het 

dan eindelijk zo ver dat we weer op de baan kunnen trainen.  Hoop dat jullie  allemaal  gezond zijn.   

De Trainers zijn blij dat we jullie weer gaan zien.  

 

Vanaf  dinsdag  19 Mei  mogen we gaan trainen  maar daar zit wel een beperking aan.  Je mag maar 

1x per week gebruik maken van een training.  Wij vragen je daarom ook met dit formulier een keuze 

te maken welke dag  je wilt gaan trainen.  Als je een dag  aan kruist dan kan je geen gebruik maken  

van een andere dag (training).  Dit is om de loopgroepen eerlijk te verdelen over een 5 tal trainingen. 

Om er zeker van te zijn dat we verantwoord en veilig kunnen trainen zijn we verplicht om de 1.5m te 

handhaven.  Kies je voor woensdag dan train je alleen op woensdag en niet de andere dagen. De 

kleedkamers en kantine zijn gesloten. Kom dus in sportkleding.   Rij het parkeerterrein op aan de kant 

ter hoogte van sportschool/hockeyclub. Bij verlaten van het parkeerterrein pak je de uitgang naast 

het hek van Nea  Kom alleen en neem niemand mee in je auto.  Als we ons aan de regels houden  dan 

kunnen we met elkaar weer heerlijk trainen.  Doen we dat niet dan gaan we weer terug  naar  af  en 

zal er geen baantraining zijn. Volgens mij willen we dat niet. 

De training 

Als je de baan op komt hou je 1,5 meter afstand   en loop  je 2 rondjes individueel in.   Je loopt naar 

het binnenterrein waar pionnen staan op 2 meter afstand.  Je kiest een pion uit waar je gaat staan.  

Dan volgt de warming up.    Daarna  gaan we naar een ander gedeelte van het binnenterrein en kies 

je weer een pion die op 2 meter afstand staan.  Daar starten we de loopscholing.  Na de loopscholing  

blijf je staan en wordt de kern verteld.   Daarna  vertellen we wie als 1e vertrekt met de Kern en 

vervolgens de 2e  enz.    Telkens 10 meter tussen ruimten 

We lopen op baan 1.  Als we elkaar inhalen doen we dat op baan 3.  Ben je klaar met de kern dan 

loop je uit op baan 5 en 6  alles op minimaal 1.5 meter.   Daarna  binnen 10 minuten weer naar huis. 

 

Welke  training  wil je  

Naam.    ………………………………………..                                               kruis aan welke training 

Dinsdag avond                 Aanvang   19,30  uur                              1 

Woensdagavond             Aanvang    20,00 uur    2  

Donderdagavond            Aanvang   19,45 uur    3 

Zaterdagochtend            Aanvang    9,00 uur     1e training  4 

Zaterdag ochtend           Aanvang  10,30 uur    2e training   5 

 

Mail of  app dit formulier terug  Naar Jan Zwemstra         g.zwemstra@upcmail.nl     Tel  0611270085 

mailto:g.zwemstra@upcmail.nl

