
Beste Ouders, verzorgers en/of atleten,

Wat een bizarre en bijzondere tijd zitten we met elkaar in! We schrijven geschiedenis. Dat realiseren 

we ons nu vast nog niet zo en we missen vooral ons “normale” leven. Echter weten we nu ook dat 

we de komende maanden nog aangepast zullen leven. De tijd brengt ons verder. En laten we ook stil 

staan bij alles wat het ons wel brengt. Solidariteit, samenwerking en creativiteit. Ben je zelfstandig 

ondernemer en ligt je branche stil dan is het heftig en zoek je vast naar mogelijkheden. Ik wens je 

daar ook veel kracht en wijsheid mee. 

Vooral hoop ik, samen met collega trainers en bestuur, dat iedereen in onze omgeving gezond is en 

blijft. 

Op dinsdag 21 april heeft Minister Rutte een versoepeling gecommuniceerd in onze intelligente 

lockdown. We zijn vooral erg blij met deze mogelijkheden binnen de atletiek. 

Dit vraagt wel een andere houding van ons allemaal. Voor, tijdens en na de training. We hebben hier

medewerking van nodig bij iedereen. De atletiekunie heeft ons hier een advies over gegeven. In de 

training gaan we een en ander in de praktijk brengen. 

In de bijlage staan alle voorwaarden. 



Een aantal hiervan wil ik graag aanstippen:

 In deze informatie ook de aangepaste trainingstijden en dagen per groep atleten

 De looproute die we van iedereen verwachten

 Ouders/begeleiders komen niet verder dan de parkeerplaats. De allerjongste kunnen 

gebracht worden tot aan de baan, waarna de ouders/begeleiders via de aangegeven weg 

weer naar de parkeerplaats lopen

 Naast de trainers en de atleten is er niemand in de buurt van baan

 Er staat desinfectiemiddel voor iedereen bij aanvang van de training

 Aanmelden voor de training is van groot belang bij de junioren

 Bij maar een klacht, neusverkouden, hoesten, koorts van jezelf of een van de gezinsleden 

blijf je thuis

Pupillen t/m 12 jaar

De pupillen mogen allemaal trainen. Met uitzondering als ze niet fit zijn. Hier hoeft de 1,5 meter niet 

in acht te worden genomen. Wel gepaste afstand van de trainers die 18 jaar en ouder zijn. Tussen de

trainingen zal wisseltijd zijn om beperkt mensen tegelijk op de baan te hebben. De ene groep is dan 

al weg en de andere komt dan nog. Ga direct na de training naar huis, blijf niet hangen en kom niet 

eerder dan 10 minuten voor je training naar de baan. 

En let op de aangegeven looproute!

Junioren 13-18

Alle junioren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar kunnen deelnemen als zij voldoen aan de 

voorwaarden aan de trainingen. Voor deze groep geldt dat we de 1,5 meter afstand intact houden. 

Hierin doen we een dringend beroep op en de atleten en hun ouders! Ook voor de trainers is dit van 

belang. In de training zal aangepast worden getraind. En in kleinere groepen worden gewerkt 

waarbij zelfstandigheid wordt gevraagd van de atleten. 

De eerste weken starten we met de basis om te kijken hoe alles loopt. 

Zeer belangrijk is het aanmelden voor de training. We willen echt weten wie er wel en niet komt. 

Niet aangemeld en toch aanwezig dan kun je weer naar huis. 

A junioren van 19 jaar kunnen helaas niet deelnemen aan de trainingen. 



Trainingstijden en –dagen

Groep atleten dag Tijd Locatie

CD junioren Woensdag 17:30 – 18:45 Atletiekbaan

A pupillen Woensdag 18:00 - 19:00 Atletiekbaan

AB junioren Woensdag 19:15 – 20:45 Atletiekbaan

Mini, C, B pupillen Vrijdag 15:45 – 16:45 Atletiekbaan

A pupillen Vrijdag 17:00 – 18:00 Atletiekbaan

CD junioren Zaterdag 09:00 – 10:15 Atletiekbaan

AB junioren Zaterdag 10:00 – 11:30 Atletiekbaan

Reinigen materiaal

Alle materialen die we gebruiken moeten vooraf en na gebruik worden gereinigd. Als we werken 

met kogels, speren en of discussen gebruik je alleen je eigen materiaal. 

De trainers wijst aan welk materiaal voor jou is en daar let jezelf op. De vereniging zorgt voor 

materiaal om te reinigen. Als het gaat om hordes verplaatsen en klaarzetten zijn de trainers hier 

verantwoordelijk voor. In principe komen atleten niet aan het materiaal. Of de trainer wijst 

maximaal 2 atleten aan dei het materiaal kunnen klaarzetten. Voor en na het klaarzetten worden de 

handen gereinigd. Dit vraagt discipline van ons allemaal. 

Om dit goed te organiseren zoek ik voor alle trainingen één ouder die hier toezicht op houdt. Zowel 

bij de pupillen als bij de junioren. 

Als ouders kunnen we een rouleer systeem maken. Of een ouder kan wekelijks een bepaald uur voor

haar/zijn verantwoordelijkheid nemen en indien nodig zelf vervanging zorgen. 



Aanwezigheid baan

Alleen trainers en atleten zijn op de baan aanwezig. Trainers zijn zichtbaar door middel van het 

dragen van AV Horror kleding of een gekleurd hesje. Ouders die helpen toezicht te houden dragen 

ook een hesje. Hierdoor weten we precies wie op de baan kan zijn en wie niet. 

Tot slot

We doen het met elkaar en voor elkaar! Samen staan we sterk en kunnen we de trainingen weer 

oppakken! Gebruik je gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid. Wij als vereniging zijn 

verantwoordelijk voor een goed en gezond verloop van de trainingen en hebben ook het recht om 

de toegang te ontzetten als we meerdere malen moeten waarschuwen. 

Lees de bijlage goed door! Deze zijn hier & hier te vinden.

Zijn er vragen, opmerkingen, wil je helpen dan graag een e-mail aan jeugdtrainers@avhorror.nl of 

stuur een whatsapp aan mij: 06-48752542.

Met sportieve en hartelijke groet,

Namens het bestuur en alle trainers, 

Simone van Ligten

Trainer coördinator Jeugd

mailto:jeugdtrainers@avhorror.nl
https://www.avhorror.nl/wp-content/uploads/2020/04/AU_A4checklist_jeugd_def.pdf
https://www.avhorror.nl/wp-content/uploads/2020/04/Protocol-Verantwoorde-Atletieksport_24042020.pdf



