
Spelregels om weer 
veilig samen te sporten  

 

Vragen over de spelregels? Stel ze via info@gymxl.nl 

Protocol Sporters & ouders/verzorgers – locatie Vathorst 
 

 

  

 

Kom alleen naar GymXL als er voor jou een sportactiviteit gepland staat.  

Ben je zelf neusverkouden, benauwd, hoest je of heb je koorts? Of iemand anders in 

jouw gezin? Dan blijf je thuis. 

 

De kleedkamers zijn gesloten, trek thuis alvast je sportkleren aan. 

We sporten buiten, op de parkeerplaats. Voor de veiligheid draag je daarom: 

• een lange trainingsbroek, joggingbroek of legging 

• dichte, sportieve schoenen 

• afhankelijk van het weer: een t-shirt, sweater e/o vest e/o zonnebrandcrème 

 

De toiletten zijn gesloten. Ga dus thuis naar de WC voordat je naar GymXL komt! 

 

Voordat je komt was je thuis je handen, minimaal 20 seconden lang, met water en 

zeep. Droog ze daarna af. Doe dat ook als je na afloop weer thuis bent. 

Hoest of nies in je elleboog. Je kunt je gezicht beter niet aanraken. Doe lang haar 

daarom goed vast. 

 

Je kunt niet naar binnen om water te drinken. Neem dus een goedgevulde bidon, 

dopper of andere waterfles mee. Schrijf of plak hierop: 

• je voor- en achternaam 

• voor kinderen en jongeren: het telefoonnummer waarop we tijdens jouw 

activiteit je ouders kunnen bereiken 

 

Kom niet te vroeg, maximaal 10 minuten voordat je activiteit begint. 5 minuten is ook 

voldoende. 

 

Breng kinderen en jongeren bij voorkeur met de auto.  

• Rij voor NS-station Vathorst langs, over het viaduct heen en dan achter de kerk 

om, langs het spoor. Auto’s mogen maar op één plek het parkeerterrein op.  

• Sporters stappen uit bij de “Kiss & Ride”. Ouders/verzorgers rijden daarna direct 

rechtdoor het parkeerterrein weer af, over de tijdelijke weg voor de kerk langs. 

• Ophalen met de auto gaat op dezelfde manier. 

Volwassen sporters die met de auto komen adviseren we te parkeren bij de kerk. 

 

Kun je niet met de auto komen? Kom dan in je eentje op de fiets als dat kan en mag.  

• Rijd via de Elburgstraat. Fiets over het bruggetje rechtdoor naar de turnhal.  

• Parkeer je fiets op het weggetje naar de hal en loop verder naar het pleintje bij 

de voordeur. Sla daar rechtsaf en loop langs het donkerrode hek, helemaal 

rechtdoor naar de parkeerplaats naast de hal. Een trainer wacht je daar op. 

• Wordt je op de fiets gebracht? Als ouder/verzorger sla je na het bruggetje direct 

rechtsaf de Oeverweg op en fietst meteen weg, je mag niet blijven kijken.  

 

Kom je als ouder/verzorger op de fiets een sporter ophalen? Kom niet te vroeg, maar 

ongeveer op de tijd dat de sporter klaar is. Wacht langs de Oeverweg. Hou minimaal 

1,5 meter afstand van anderen die wachten. De sporter komt naar jou toe, fiets 

daarna direct samen weg. 

 

Volg voor, tijdens en na het sporten de aanwijzingen van de trainers, en denk eraan: 

• Voor alle sporters geldt: hou 1,5m afstand van trainers 

• Hou ook 1,5 m afstand van andere sporters als je 13 jaar of ouder bent 

• Sporters t/m 12 jaar mogen dichter bij elkaar in de buurt komen, maar ook 

daarvoor geldt: raak elkaar niet aan 

• Raak materiaal (bijv. pionnen) dat we gebruiken bij de les zo min mogelijk aan 

• Trainers kunnen selectiesporters vragen eigen materiaal mee te nemen 
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 Aanrijroute met de fiets 

 Afrijroute met de fiets 

 Fietsenstalling 

 Looproute sporters van fietsenstalling naar parkeerplaats 

 Aanrijroute met de auto  

 Afrijroute met de auto 

 Brengen en afhalen sporter ‘’kiss and ride’’ 

 Trainer/begeleiding  

 Ophalen sporter op de fiets. Enkel op de Oeverweg. Onderlinge 

afstand minimaal 1,5m 
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