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Protocol Start Trainingen fase 5:  

Volwassenen recreatief hardlopen & wandelsport – Atletiek Maastricht 

Stap voor stap kunnen we weer buiten gaan sporten met een aantal voorwaarden en afspraken: 

 

- Jongeren t/m 18 jaar zijn maandag 4 mei gestart met georganiseerde sportactiviteiten.  

- Vanaf maandag 11 mei start van fase 2 en mogen volwassenen vanaf 19 jaar buiten trainen. 

- Vanaf maandag 1 juni mogen jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding buiten 

trainen waarbij ze onderling geen afstand hoeven te bewaren. 

- Per 1 juli wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid 

heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met 

algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet 

verdwenen. Sportcafé, kleedlokalen en douches zijn weer beschikbaar maar hiervoor geldt 

een apart protocol. 

 

Dit protocol vervangt het eerdere protocol (fase 4), Atletiek Maastricht heeft een 2de protocol 

specifiek voor baanatletiek. Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF/AU 

en Maastricht Sport en zal de maatregelen beschrijven die zijn getroffen om veilig en beheersbaar te 

kunnen trainen. Het protocol kan worden aangepast aan voortschrijdend inzicht en aanpassingen in 

de richtlijnen van de Rijksoverheid.  

 

Algemeen 

1. Regels vanuit de Rijksoverheid 

a. In de openbare ruimte en op de accommodatie is hardlopen en baanatletiek 

toegestaan in groepsverband mits er minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar wordt 

gehouden. 

b. Maastricht valt voor de regelgeving onder de veiligheidsregio Zuid-Limburg, 

waardoor dezelfde regels ook gelden voor de omliggende Nederlandse gemeenten, 

zoals Meerssen en Eijsden.  

c. De regel is dat iedereen vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de 

sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet 

mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. 

d. Vermijd drukte. 

e. Maximale groepsgrootte: maximaal 15 personen incl. trainer, voor zowel training op 

de accommodatie als de openbare ruimte.  

2. Trainers worden geïnstrueerd vóór aanvang van de eerste trainingen omtrent de richtlijnen 

en protocol. 

3. Het Sportcafé is open per 1 juli, de kleedlokalen en douches zijn vanaf 1 juli ook weer 

beschikbaar. De stichting Jekerdal heeft een apart protocol hiervoor opgesteld.  

4. Vanaf 20 juni mogen de loop- en wandeltrainingen starten vanaf sportcomplex Jekerdal aan 

de Mergelweg. Voor spreiding van de drukte zijn extra afspraken: 

a. Startposities per groep verspreid over het middenterrein, dit wordt afgesproken met 

de trainers.  

b. Baantrainingen vinden alleen plaats in overleg met de trainerscoördinator. 

c. Loop- en wandelgroepen, Race runners: via de ingang aan de Mergelweg 

d. Baanatleten via de ingang aan de Mergelweg 
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Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen:  

o Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

o Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot 

of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.  

o Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van 

reuk of smaak.  

o Zou je ziek zijn, meld het de trainer. 

o Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering 

voor kinderen tot en met 12 jaar). Bij jeugd tot en met 17 jaar is deze afstandsbeperking 

onderling tijdens de training niet aan de orde. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 

tot en met 17 jaar wel 1,5 meter afstand. 

o Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf het eigen risico te analyseren of 

hij/zij op de accommodatie of in de openbare ruimte zich in groepen kan begeven, raadpleeg 

desnoods je huisartsen. 

o Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

o Was voorafgaand aan je training je handen (thuis) bij voorkeur met zeep, minimaal 20-30 

seconden. Desinfecteer bij aankomst op je training je handen met desinfectans, aldaar 

beschikbaar. 

o Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn, na het aanraken van 

objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen), na een toiletbezoek, na 

hoesten, niezen in de handen en na het snuiten van de neus.  

o Vermijd het aanraken van je gezicht.  

o Schud geen handen.  

o Ieder deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het volgen van het protocol. 

 

Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet 

kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de 

sportaccommodatie en/of de training te weigeren. Bij evt. boetes bij het niet naleven van de 

maatregelen, zijn deze ten alle tijde voor het betreffende lid en kan niet verhaald worden op de club.  

 

Maatregelen voor atleten:  

Algemeen: 

o Voor atleten van 18 jaar en ouder geldt bij gebruik van Sportcafé, kleedkamers en douches, 

de 1,5 meter afstand.. 

o Geforceerd stemgebruik of zingen langs en op de baan of het parcours, zoals schreeuwen en 

spreekkoren, is niet toegestaan.  

 

Voorbereiding: 

o Meld je tijdig bij je trainer voor de training zodat deze rekening kan houden met de 

toestroom.  

o Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen. 

o Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt (zie regels voor iedereen). 

o Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat. 

o Kom in sportkleding naar de afgesproken locatie.  

o Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de afgesproken locatie.  

o Als je te laat bent kun je helaas niet meetrainen. 
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Tijdens de training: 

o Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.  

o Blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep als er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie 

actief zijn. 

o Houd 1.5 meter afstand tot de andere atleten en de trainers.  

o Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of maak materialen schoon voordat iemand anders 

ze gebruikt. 

o Indien van toepassing: Gebruik gedurende de training alleen de materialen die de trainer je 

geeft en wissel deze niet met de materialen van je medeatleten. 

o Het materiaalhok is alleen toegankelijk voor de trainers. 

o Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken en vul deze thuis.  

 

Maatregelen voor trainers 

Voorbereiding: 

o Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen. 

o Neem mee: gsm, EHBO-tasje (incl. handschoenen, mondkapje, desinfectie). 

o Bereid je training goed voor en zorg voor oefeningen waarbij de 1,5 meter onderlinge 

afstand gegarandeerd blijft.  

o Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie/trainingslocatie. 

o Zorg dat alles gereed is voor de training klaar, zodat je gelijk kunt beginnen.  

o Deelnemers die gezondheidsklachten hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) 

mogen niet deelnemen aan de training. Ga voorafgaand aan de training na bij de atleten of 

zij of hun gezinsleden geen klachten hebben. Als ze toch naar de training komen, zul je de 

atleet naar huis moeten sturen of contact moeten opnemen met de ouders (bij pupillen). 

o Weet wie er aanwezig is bij de training: atleten moeten zich tijdig aanmelden bij de trainer. 

Tijdens de training: 

o Bij aanvang van de training: check of alle deelnemers koortsvrij zijn 

o De poort aan de achterzijde van de baan zal tijdens de training worden gesloten ter 

voorkoming van ongewenste toeloop op het sportcomplex. Dit is de verantwoordelijkheid 

van de op dat moment aanwezige hoofdtrainer(s). 

o Zorg ervoor dat de atleten de materialenruimte niet betreden. 

o Maak vooraf de (gedrags)regels aan atleten duidelijk. Voor atleten vanaf 18 jaar geldt de 1,5 

meter afstand tot ieder ander geldt te allen tijde. 

o Wijs atleten op het belang van handen wassen/desinfecteren bij baantrainingen.  

o Help de atleten om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 

niet gebeurt.  

o Houd 1,5 meter afstand ten opzichte van alle atleten en/of medetrainers.  

o Laat gedurende de training de atleten alleen de materialen gebruiken die je aan hen uitreikt 

geeft en laat ze deze materialen niet wisselen met hun medeatleten. 

o Volg de voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.  

o Vermijd geforceerd stemgebruik. 

 

Vóór en ná de training: 

o Zorg dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en 

contactonderzoek. De gegevens worden minimaal 4 weken bewaard.  

o Zorg ervoor dat er geen opstoppingen ontstaan bij de aanvang en het einde van de training. 

o Laat atleten gefaseerd de accommodatie betreden en verlaten. Zie verder onder ‘Trainingen’. 

o Zorg zelf, indien noodzakelijk of gewenst, voor persoonlijke beschermingsmiddelen.  
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Praktische regels voor recreanten hardlopers en wandelsport 

o Er is een overzicht gemaakt welke groepen (trainers) waar en wanneer gaan starten,  

o Er wordt door de loop- en wandelgroepen zoveel mogelijk vanaf alternatieve (vaste) 

locaties gestart, dat vermijdt drukte bij sportpark Jekerdal, locaties in overleg met 

trainersoördinatoren; 

o De (hoofd)trainer is het aanspreekpunt voor de sporters; zij kunnen contact opnemen met de 

trainerscoördinator; 

o Groepen bestaan uit 15 sporters, incl. 1 trainer; 

o Indien met meerdere groepen op dezelfde locatie gestart wordt: spreiding in starttijden; 

o Alle groepen trainen gescheiden van elkaar, ook binnen één discipline of “groep”; 

o Als een trainer zijn groep aanspreekt zal de groep zoveel mogelijk op 1,5 meter van elkaar af 

staan en ook de trainer neemt de minimale 1,5 meter afstand in acht; 

o Alle sporters lopen in de training áchter elkaar met minimaal 1,5-2 meter tussenruimte, met 

in achtneming van de veiligheids- en verkeersregels; 

o Bij het passeren van andere lopers of weggebruikers: geef elkaar de ruimte om het gevoel 

van veiligheid te respecteren, minder evt. het tempo; 

o Verplicht aanmelden bij de trainer, de wijze waarop wordt door de trainer afgesproken; 

o Het materiaalhok is niet toegankelijk voor atleten, er worden geen extra materialen gebruikt.  

o De sporters van de Nordic Walking groep nemen zelf de NW-poles mee van huis en 

terug naar huis, de poles worden niet uitgeleend aan elkaar. 

Voorschriften schoonmaak en desinfectie 

o Training buiten de baan: handen zijn zorgvuldig gewassen voor vertrek vanaf huis. 

o Baan: atleten en trainers reinigen vóór en na de training hun handen met behulp van 

desinfectans die op verschillende plaatsen op de accommodatie beschikbaar zijn. 

o De trainer die materialen gedurende de trainingen gebruikt, reinigt deze na afloop van de 

training met de beschikbare desinfectiedoekjes.  

o De deurklinken van de materialenruimtes, fysioruimte en andere handcontactpunten worden 

na afloop van de training gereinigd met de beschikbare desinfectiedoekjes. 

Dit protocol is mede gebaseerd om het protocol ‘Atletiek in de 1,5 meter samenleving’ van de 

Atletiekunie. Klik hier en hier om in dit in te zien. 

Einde van dit document.  


