
Het is een lange mail, graag helemaal doorlezen. 

Beste leden van SPRINT en vooral de leden van de afdeling Loopsport, 

Na een maandenlange sport-lockdown kan de afdeling Loopsport vanaf deze week, 
nl vanaf donderdag weer gaan beginnen!!!! 

Zoals jullie ondertussen wel vernomen zullen hebben, zijn er vanaf woensdag 19 mei 
a.s. ook versoepelingen voor de sector sport aangekondigd. Daar zijn wij heel blij 
mee! Lees onderstaande informatie goed door. Deze informatie is vooral bedoeld 
voor de leden van de afdeling Loopsport, omdat zij weer gaan starten na een lange 
tijd. Ook voor alle andere leden staat er belangrijke informatie in deze brief. 

Het bestuur bedankt alle leden, dat zij SPRINT trouw zijn gebleven in die lange tijd 
dat wij geen trainingen konden geven. Wij zijn blij dat we weer mogen beginnen en 
hopen dat het ons samen lukt om veilig te gaan sporten, zodat er hopelijk snel nog 
meer versoepelingen kunnen komen! 

Voor alle leden is de informatie met betrekking tot de terrasopening van 
belang: 

- Helaas mogen er vanuit de richtlijnen van het RIVM en NOC NSF nog steeds geen 
publiek/toeschouwers op het terrein komen. Alleen sporters, trainers en eventueel 
begeleiders van leden met een beperking zijn op het terrein welkom. 

-        De kantine mag binnen nog niet open. Het terras zou wel open mogen. 
Echter, helaas met een andere richtlijn dan de horeca in de stad. Het 
terras mag alleen open voor sporters die na afloop van hun training zeer 
kort, ca. 10 minuten, een consumptie nuttigen. Daarna worden de 
sporters geacht zo snel mogelijk het terrein te verlaten. Deze beperking 
heeft het Algemeen Bestuur doen besluiten om het terras voorlopig NIET 
te openen. SPRINT is een grote vereniging, de drukte op de 
accommodatie en het terras na de huidige versoepelingen is moeilijk te 
voorspellen. Het bestuur heeft het besluit over de toegang tot de 
accommodatie en tot het terras uiteraard enkel genomen in het belang 
van de veiligheid van haar leden. Hopelijk is er bij de volgende 
versoepelingen weer meer mogelijk. 

  

         -Tot die tijd wordt er wel coffee to go aangeboden. Hiervoor hoef je niet in de kantine 
te komen. Als je je coffee to go gekocht hebt, drink je die op buiten het terrein, 
gezellig met je mede-sporters (let op de anderhalve meter). In de openingsweek 
biedt het bestuur gratis een lekkere traktatie aan uit de “gezonde sportkantine”. Je 
kunt alleen met pin betalen. 

        -  Op woensdagmorgen zal de accommodatie voorlopig nog gesloten blijven. We 
hopen dat er bij de volgende versoepelingen weer meer mogelijk is. 

Opstart bij de afdeling Loopsport 



Concreet betekent dit, dat we vanaf woensdagmorgen 19-5 weer gaan starten met 
looptrainingen, nordic walking en wandelen. We mogen trainen in groepen tot 30 
personen op een afstand van 1,5 m van elkaar. 

  

 Opbouw in de trainingen 

Niet iedereen heeft op dezelfde manier doorgetraind tijdens de lockdown. De trainers 
houden hiermee rekening en zullen er ruimschoots de tijd voor nemen om iedereen 
weer op niveau van de groep te brengen, waarbij we uiteraard proberen blessures te 
voorkomen. We willen graag dat iedereen het weer fijn vindt om naar SPRINT te 
komen en enthousiast is om weer te beginnen met de groepstrainingen. 

Starttijden: 

Om de drukte bij het verzamelen en terugkomen op het terrein te spreiden, starten 
we op  dinsdagmorgen, donderdagmorgen, dinsdagavond, donderdagavond en 
zaterdagmorgen op verschillende starttijden. 

Op woensdagmorgen en zondagmorgen blijven de starttijden hetzelfde als voorheen. 
Op woensdagmorgen zal er voorlopig vanaf een andere locatie gestart worden. 

Bij SPRINT in Brabantpark blijven op maandagavond en donderdagavond de 
starttijden en vertreklocatie hetzelfde als voorheen. 

dinsdagmorgen en donderdagmorgen 

9.00 uur              loopgroepen 

9.15 uur              nordic walking groepen 

9.30 uur              wandelgroepen 

dinsdagavond 

19.00 uur            loopgroepen D, E, F en wandelgroep 

19.15 uur            loopgroepen A, B, C, nordic walking, RT 

donderdagavond 

19.15 uur            loopgroepen 

19.30 uur            RT (op baan), de warming up gebeurt buiten het terrein 

 zaterdagmorgen 

  



8.45 uur              loopgroepen A, B, C 

9.00 uur              loopgroepen D, E, F 

9.15 uur              nordic walking 

9.30 uur              wandelgroepen 

Verzamelen 

We verzamelen op het werpveld, nabij de fietsenstalling. Kom niet eerder dan 10 
minuten voorafgaand aan de training naar de verzamelplek. Ga met je groep op een 
“eigen plek” staan, op ruime afstand van de andere groepen. Houd ook in je eigen 
groep altijd afstand van elkaar! 

Bij het vertrek naar het bos: de groepen vertrekken een voor een naar het bos. De 
snelle groepen vertrekken eerst. Houd hier rekening mee, zodat we niet alsnog met 
een hele grote groep vertrekken. 

Op zaterdagmorgen zullen er in de eerste weken ook kinderen op het werpveld zijn 
vanaf 9.15 uur, vanwege werkzaamheden aan de baan. Houd even rekening met 
elkaar. 

 In het bos tijdens de trainingen 

In de eerste training zal aandacht besteed worden aan de corona-regels. We houden 
altijd 1,5 m afstand. Bij het passeren van een groep of tegenliggers gaan we ritsen, 
in een lange rij aan een kant. 

  

Corona-maatregelen 

Als je corona-klachten hebt, kom je niet naar de training! Laat je testen. 

  

De toiletten zijn wel in gebruik. Als je het clubgebouw ingaat, moet je altijd een 
mondkapje dragen en gelden nog steeds de bekende regels voor handen 
ontsmetten. 

Zowel voor, tijdens en na de trainingen houdt iedereen van 27 jaar en ouder 1,5 
meter afstand van elkaar. Dit geldt ook als je al gevaccineerd bent. Houd er ook 
rekening mee dat velen nog niet gevaccineerd zijn. 

  

De trainers zullen in hun groep de regels bespreken en iedereen wijzen op eigen 
verantwoordelijkheid hierin. 



Wellicht dat we na de eerste openingsweek nog op een paar dingen terugkomen, 
omdat we even met z’n allen moeten ervaren hoe een en ander gaat verlopen. Dan 
berichten we jullie hierover uiteraard weer. 

  

Wij wensen jullie weer heel veel plezier en succes bij de trainingen! 

Graag tot ziens bij SPRINT!!! 

  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur van SPRINT 

 


