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Protocol hardlopen in corona-tijd 

De maatregelen van het RIVM met betrekking tot buitensporten zijn versoepeld. Dat 
betekent dat wij onze hardlooptrainingen weer kunnen gaan hervatten per 19 mei 2021.              

Wij hebben in overleg met betrokken partijen bekeken hoe wij dit op een verantwoorde 
manier kunnen aanbieden en daarbij de maatregelen van het RIVM, de Atletiekunie en de 
Gemeente Venlo overgenomen. De Gemeente Venlo zal handhaven. Graag willen wij jullie 
informeren over het op een verantwoorde wijze hervatten van de trainingen.                                                                                                                   

Iedereen, tot een maximale groepsgrootte van 30 personen, kan sporten in de buitenlucht 
zolang anderhalve meter afstand wordt gehouden gedurende de gehele training. Dat 
begint voor aanvang, bij de start, de warming up, het kernprogramma en na afloop. De 
afstand tot iemand moet altijd 1,5 meter zijn. Spreek elkaar hierop aan!  

Met deelname aan een training geeft een Orionlid aan gezond te zijn conform de 
richtlijnen van het RIVM en dit protocol gelezen te hebben.  
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1. Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

1. Volg de richtlijnen op volgens het RIVM.    
2. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.  
3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-
19).  
4. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van iedereen.  
5. Atleten wordt gevraagd om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de starttijd 
naar de /trainingslocatie te komen en na de training direct de trainingslocatie weer te 
verlaten.  
6. Hoest en nies in je elleboog en gebruik indien nodig papieren zakdoekjes.  
7. Ga thuis naar het toilet.  
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8. Was voorafgaand aan de training je handen met zeep of desinfectant, minimaal 20 
seconden.  
9. Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het  aanraken van 
objecten en toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na  het snuiten van de neus.  
10.  Vermijd het aanraken van je gezicht.  
11.  Schud geen handen.  
12.  Kom op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie/trainingslocatie.  

2. Trainers 

1. Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.  
2. Bereid je training goed voor en zorg voor oefeningen/spelvormen waarbij de 1,5 
meter onderlinge afstand gewaarborgd blijft.  
3. Houd er rekening mee dat de maximale groepsgrootte 30 personen is! Indien de 
groep te groot moet gekeken worden naar de mogelijkheden om de groep in tweeën te 
splitsen. Het bestuur adviseert de trainers i.v.m. de veiligheid een groepsgrootte aan te 
houden van ca. 15 personen. 
4. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de trainingslocatie.  
5. Zorg dat evt. attributen voor een training klaar staan zodat je meteen kunt starten.   
6. De regels die zijn opgesteld voor het betreden van de baan zijn door de eigenaar van 
de baan opgesteld. Volg die strikt op. 
7. Maak vooraf de regels aan atleten duidelijk, met name de 1,5 meter afstand die te 
allen tijde geldt. Geef aan dat als een individu zich hier niet aan houdt en er wordt beboet 
dat deze kosten op de betreffende persoon zullen worden verhaald. 
8. Wijs atleten op het belang van handen wassen.  
9. Help de atleten om de regels zo goed mogelijk op te volgen en spreek ze aan wanneer 
dat niet gebeurt.  
10. Weet wie er aanwezig is bij de training. Laat alleen atleten toe die lid zijn of lid willen 
worden (geef dan naam door aan het bestuur en vraag aan die persoon om zich aan te 
melden). 
11.  Volg de voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.  
12.  Laat atleten gefaseerd de accommodatie betreden en verlaten.  
13.  Laat geen toeschouwers toe bij de training tenzij dat noodzakelijk is voor de 
atletiekbeoefening, toiletgang of fysieke beperking van de atleet.  
14.  Zorg zelf, indien noodzakelijk of gewenst, voor persoonlijke beschermingsmiddelen.  
15.  Gebruik extra materialen zoals hygiënehandschoenen en mondmasker;                  
 bijvoorbeeld in geval van EHBO als een atleet benaderd en aangeraakt  
 moet worden. Deze zullen door Orion ter beschikking worden gesteld.  
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2.1 Aanvullende regels gesteld vanuit Stichting Atletiekbaan 
Maassenhof (SAM) 

 

• Trainer verplicht. 

• Toegang naar de baan alleen via pad; NIET over gras rugbyers lopen. 

• Sportkleding in een tas naast de baan op 1,5 m afstand en niet onder de overkapping. 

• Op de baan 1,5 m afstand achter elkaar lopen en 1,5 m afstand bij passeren. 

• Verboden te spugen op de baan of op het gras. 

• Verboden te urineren in het sportpark in de buitenlucht. 

• De SAM adviseert het beheer van het aantal deelnemers aan een training goed te 
organiseren. 

• Maak alle gebruikte materialen (op de baan) schoon met desinfectie- materialen. 
Trainer draagt hier zorg voor. 
 

3. Atleten 
 
1. Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen, zoals ook aangegeven 
op de baan. 
2. Houd 1,5 meter afstand van andere personen, voor, na en tijdens de training.  
3. Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.  
4. Kijk tijdig naar de geplande hardloopactiviteit via de site. Let op het starttijdstip en 
locatie vanwaar gestart wordt, ook per groep  kunnen de startlocaties afwijken. 
5. Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.  
6. Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.  
7. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie/ 
trainingslocatie.  
8. Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers en douches zijn gesloten.  
9. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de 
trainingslocatie.  
10. Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of maak de materialen schoon voordat 
iemand anders ze gebruikt.  
11.  Gebruik alleen je eigen bidon. 
12. Toiletten zijn niet beschikbaar en het is verboden te urineren in het sportpark in de 
buitenlucht. 
13.  Verlaat direct na de training de accommodatie. 

Indien een atleet de regels na herhaaldelijke waarschuwing van de trainer blijft 
overtreden, kan de trainer de atleet met onmiddellijke ingang deelname aan de 
training ontzeggen. 
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Indien het bestuur wordt beboet vanwege het overtreden van de regels door  één 
of enkele personen dan wordt deze boete verhaald op de betreffende 
pers(o)on(en). 

4. Het bestuur 

1. Stemt met de gemeente en de (mede)gebruikers van de accommodatie af hoe  de 
regels in en om de accommodatie worden gehandhaafd en communiceert dit naar alle 
betrokkenen.  
2. Het bestuur geeft trainers goedkeuring om atleten aan te spreken op het schenden 
van de regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer 
geen gehoor wordt gegeven aan de gestelde regels.  
3. Laat trainingen van verschillende groepen zoveel mogelijk op verschillende plaatsen 
en/of tijden starten om zo spreiding te krijgen.  
4. Om de veiligheid van atleten en trainers te garanderen, is het adequaat informeren 
van trainers van groot belang.  
 

5. Opvolging regels 

Indien een atleet de regels overtreedt zoals in dit protocol omschreven kan dit leiden tot 
een van de volgende acties:  

1. Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. 
2. Ook mede atleten mogen en kunnen elkaar aanspreken op de eigen 
verantwoordelijkheid. 
3. Bij herhaald verzoek door de trainer om zich aan de regels te houden kan een 
trainer de atleet vragen om de training te verlaten. 
4. Indien de atleet dit niet opvolgt kan de betreffende trainer melding maken bij het 
bestuur, dat zich vervolgens zal beraden op de te nemen sanctie. 
5. Indien het bestuur wordt beboet vanwege het overtreden van de regels door  één of 
enkele personen dan wordt deze boete verhaald op de betreffende pers(o)on(en). 
5. De atleet is op de hoogte van de gestelde regels. .           
6. Het bestuur heeft te allen tijde de mogelijkheid om een training te stoppen wanneer 
de gestelde regels niet worden opgevolgd.  


