
HAC NIEUWSBRIEF 
 

Woensdag 29 april gaan we starten! 
Een kleine voorbehoud, aangezien de gemeente zijn definitieve toestemming moet geven.  

Dit lijkt een formaliteit te zijn. 
 

 

Afgelopen dinsdag heeft de overheid ons geïnformeerd dat de jeugd tot en met 18 jaar mag trainen 

op de atletiekbaan buiten. Hierover zijn we zeer verheugd als bestuur en aan de reacties te horen, de 

pupillen en junioren ook! Afgelopen dagen is er veel contact geweest tussen bestuur en trainers over 

hoe we dit op een verantwoordelijke wijze gaan oppakken. In de onderstaande tekst staat hierover 

uitgebreid plan met instructies. We verzoeken om dit goed te lezen. We moeten het namelijk samen 

doen en samen de verantwoordelijkheid dragen om dit tot een goede uitvoering te brengen. 

Iedereen zal dan ook starten met looptraining of verspringen omdat hierbij het contact met 

materialen beperkt is.  

Uitgangspunten 
o Pupillen trainen onder begeleiding buiten. Hiervoor geldt de 1,5 meter maatregel NIET. Wel 

houden de pupillen 1,5 meter afstand tot de trainers.  

o Junioren trainen onder begeleiding buiten MET 1,5 meter afstand van elkaar en van de 

trainer. 

o Samen hardlopen of gezamenlijk trainen voor volwassenen vormt nog altijd een te groot 

risico en ons advies volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. 

o We hebben helaas geen mogelijkheden om niet-leden welkom te heten, aangezien we dan 

niet verantwoordelijk kunnen zijn voor uit uitvoeren van de veiligheids- en hygiëneregels.  

Trainingstijden 
De trainingstijden zijn aangepast om proberen zoveel mogelijk drukte op de baan te voorkomen om 

de social distancing te kunnen bewaren. Daarnaast zijn de trainingen ONDER VOORBEHOUD. Indien 

er niet voldoende trainers/toezichthouders aanwezig zijn, dan wordt de training afgelast. Dit kan ook 

op moment van aanvang van de training zijn. Je bent alleen op de baan aanwezig op moment van 

training. Na de training verlaat je zo snel mogelijk de baan met in achtneming van afstand tot elkaar. 

 Wo Za 

C-pupillen 18:30-19:30 09:30-10:30 

B-pupillen 18:30-19:30 09:30-10:30 

A-pupillen 19:00-20:00 10:00-11:00 

 

 Ma Di Wo Do Za Zo 

D-junioren 19:00-20:00  16:00-17:00 16:45-17:30 11:30-12:30  

C-junioren  19:00-20:15   13:00-14:30  

A/B-junioren Paul    19:00-20:00  10:00-11:30 

A/B-junioren Jos 19:00-20:15   19:00-20:00  10:00-11:30 

A/B-junioren Ard    19:00-20:15  10:00-11:30 

A/B-junioren Kees  19:00-20:15     



De training van D-junioren op donderdag is looptraining. Eventueel ook toegankelijk voor C-junioren 

i.om. de trainer.  De A/B junioren, die niet in de groep van Paul, Jos of Ard trainen, kunnen zich via 

email melden bij Paul (paul.van.mierlo@hac-helmond.nl). Hij zal contact opnemen met deze atleten 

over de plaatsing in een groep. Het is voor deze atleten niet de bedoeling dat ze zonder aanmelding 

naar een training komen. 

Veiligheid- en hygiëneregels 
Deze regels zijn het uitgangspunt om veilig training te kunnen geven. Indien deze niet worden 

opgevolgd, dan kan de training geen doorgang vinden. Indien de trainer of toezichthouder ziet dat de 

pupil of junior zich niet aan deze regels houdt,  dan zullen er passende maatregelen plaatsvinden. Het 

doel van de regels is om te zorgen dat het risico op besmetting zo laag mogelijk wordt gehouden. Als 

bestuur zijn wij niet verantwoordelijk ervoor als dit helaas toch gebeurd. De kantine, kleedkamer, 

krachthonk en tribune zijn gesloten. De wc’s bij de kleedkamers zijn in principe ook niet beschikbaar, 

alleen bij hoge nood.  

o BLIJF THUIS bij tekenen van ZIEK-ZIJN: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten, benauwdheid of koorts. Indien atleten bekend zijn met hooikoorts dan zijn ze 
welkom. 

o BLIJF THUIS als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als desbetreffende persoon 24 uur klachtenvrij is, dan kan je 
weer trainen.  

o BLIJF THUIS als iemand in je huishouden positief getest is op het coronavirus. 14 dagen na 
het laatste contact mag je komen trainen.  

 

VOORBEREIDING VOOR DE TRAINING 

o Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar de toilet. De toilet bij de kleedkamer is 
alleen voor hoge nood. Dus in principe NIET. 

o Was voor de training je handen; minimaal 20 secondes. Bij aankomst staat er desinfectans 
klaar. 

o Kom in sportkleding na de club. Kleedkamers zijn gesloten. 
o Kom met eigen vervoer. Niet met kinderen uit andere huishoudens.  
o Ouders blijven in de auto zitten. Bij de oversteek zal er een trainer of toezichthouder 

staan om dit proces veilig te laten verlopen. 

 

TIJDENS DE TRAINING 

o VOLG AANWIJZINGEN TRAINERS EN BEGELEIDERS. 
o Pupillen houden 1,5 meter afstand tot trainers. 
o Junioren hadden 1,5 meter afstand tot een ieder ander persoon, behalve als ze tot jouw 

huishouden behoren.  
o HOEST en NIES in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
o Vermijd het aanraken van je gezicht. 
o Schud geen handen. 
o Zit zo min mogelijk aan de materialen. In principe zet de trainer de benodigde materialen 

klaar.  
o Gebruik je eigen bidon om uit te drinken.  

 

NA TRAINING 

o Ga zo snel mogelijk naar huis. 

mailto:paul.van.mierlo@hac-helmond.nl


o Bij pupillen staat een trainer of begeleider klaar om te helpen met oversteken naar 
parkeerplaats.  

o Was thuis je handen. 

 

Tot slot: WE GAAN VOORAL WEER FIJN SPORTEN. VEEL PLEZIER ALLEMAAL! 

Met sportieve groet, 

Bestuur HAC en Technische commissie 


