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Een vereniging in beweging 
 

Sportprotocol 

Buiten sporten - volwassenen 
 



  
   

2 
 

Beste leden,  

De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan een plan gewerkt om weer in beweging te komen. Voor volwassenen 
vanaf 27 jaar is het toegestaan om buiten op een sportlocatie te sporten op 1.5 meter afstand van elkaar. Vanaf 
maandag 22 maart starten wij met het geven van buiten sportlessen! 

Wat betekent dit concreet voor volwassenleden van V&K Uden? 

Voor volwassenleden geldt dat de lessen – in beperkte vorm – worden hervat vanaf maandag 22 maart. De 
sportlessen zullen 45 minuten duren en worden gegeven op het sportterrein van de Keien Atletiek en de HockeyClub 
Uden.  

Locaties: 

• De Keien - Sportlaan 2, 5402 NM Uden.  
• Hockeyclub Uden – Boekelsedijk 8a, 5404 NK Uden.  

Het lesrooster  

Dag  Tijd Les Trainer Locatie  
 
Maandag 19.00 – 19.45   HIB Carla Hockeyclub Uden 
 
Dinsdag 19.00 – 19.45   Aerofit/conditie  Manon Hockeyclub Uden 
 
Woensdag 09.15 – 10.00  Aerofit Manon De Keien 

09.15 – 10.00 Conditie Katja De Keien 
10.15 – 11.00  BZZ Manon De Keien 
10.15 – 11.00  Dynamic Tennis Katja  De Keien 
11.15 – 12.00  Conditiegym Manon De Keien 
11.15 – 12.00  Conditie  Katja  De Keien 

 
Donderdag 09.15 – 10.00  Conditie  Carla De Keien  

10.15 – 11.00  Conditie  Carla  De Keien 
11.15 – 12.00  Conditie  Carla  De Keien 
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Algemene maatregelen  

Onderstaande maatregelen zijn gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.  

Algemene veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen: 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

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

• Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1.5 meter afstand; 
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden klachten heeft of positief is getest;  
• Vermijd drukte; 
• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
• Was vaak je handen met water en zeep, voor en na de training; 
• Vermijd het aanraken van je gezicht; 
• Schud geen handen; 

Aanvullende maatregelen voor sporters: 

• Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat; 
• Kom in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers zijn gesloten; 
• Het desinfecteren van de handen is verplicht bij binnenkomst en vertrek; 
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit en wacht op aanvang op de daarvoor 

aangewezen plek; 
• Volg altijd de aanwijzingen op van de trainer; 
• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 

Praktische zaken rondom de trainingen  

• Er worden geen groepslessen gegeven, dit is niet toegestaan; 
• Sporters vanaf 27 jaar mogen met maximaal 2 personen sporten met 1.5 meter afstand. Daarbij is het 

toegestaan dat er meerdere groepjes tegelijkertijd op de locatie sporten, mits zij zich duidelijk als aparte 
groepjes bewegen;  

• De trainer geeft individuele instructies; 
• Sporters mogen gebruik maken van het toilet; 
• Houd de weersverwachtingen in de gaten en kleed je op de weersomstandigheden. 

Vragen? 

Heb je vragen richt je dan tot je eigen trainer van jouw les.  

Tot slot  

Wellicht ten overvloede: we willen graag dat iedereen weer lekker buiten kan sporten. Maak geen misbruik van deze 
regelingen en het vertrouwen en houd je aan bovenstaande afspraken. Veel sport- en beweegplezier!  

 

Sportieve groet, 
 
Bestuur V&K Uden

 


