
Beste atleten, beste ouders 
 
We hebben allemaal vernomen dat de overheid ons vanaf 18/05 zal toelaten om 
met groepjes van 20 pers, onder begeleiding van een trainer, outdoor te trainen. 

We wensen jullie reeds te informeren dat AS RIEME in de week van 18/05 nog 
GÉÉN clubtrainingen zal organiseren. 

We hebben daar 4 grondige redenen voor: 

1/ We wensen de cijfers van het "aantal nieuwe besmettingen/aantal Covid19-
doden" af te wachten tot 24 mei. Dan pas zullen de gevolgen van de eerste 
versoepeling van 10/05 zichtbaar zijn. Je weet maar nooit dat er nieuwe restricties 
worden opgelegd... 
 

2/ De belangrijke voorwaarde die gekoppeld werd aan de uitbreiding van 
trainingsgroepen tot 20, zijnde  social distancing maatregel respecteren, vraagt 
toch wel wat denk- en puzzelwerk. 
We zijn een club met bijna 400 leden. We willen erover waken dat het voor al deze 
leden én hun familie veilig kan verlopen. 
 

3/ We wensen de haalbaarheid af te toetsen bij onze trainers aangezien ook hun 
aanwezigheid een noodzakelijke voorwaarde is. Zij zijn trouwens verplicht om 
training te geven mét mondmasker of face shield. 
 

4/ We willen dat onze accommodatie helemaal op punt staat om aan de 
hygiënische maatregelen te kunnen voldoen.  
 

Er zullen dus ten vroegste op 25/05/20  trainingen georganiseerd worden door AS 
RIEME.  Het mag al duidelijk zijn dat dit ook géén gewone clubtrainingen zullen 
worden. 
Wat zal er  veranderen? 

VOOR DE JEUGD: 

- De trainingen zullen in groepen van max 15 atleetjes zijn. 
- De praktische aanpak hieromtrent zal later gecommuniceerd worden via de 

jeugdmail. 
- De training duurt 1u in plaats van 1,5u. 
- We starten de eerste 2 weken énkel met wedstrijdatleetjes. 
- Kiss & Ride zone aan de sporthal en NIET op de piste. 
- We vragen per trainingsblok 1 ouder(paar) om tijdens de training te blijven 

observeren en te helpen waken over het naleven van alle hygiënische-/social 
distancing maatregelen. Ook hierover meer in de jeugdmail. 

- Over sportkampen zal de Veiligheidsraad van 5/06 zich uitspreken. In het 
beste geval, i.e. kampen toegelaten , dan heropenen we de inschrijvingen 
vrijdagavond 05/06/20. 

 



VOOR IEDEREEN: 

- Wie ziek is, komt NIET naar de training! 
- We wassen onze handen grondig vooraleer we naar de training komen. 
- De trainer zal erop toezien dat ook de handen worden ontsmet bij aanvang 

van de training. 
- We luisteren goed naar de richtlijnen van de trainer (altijd trouwens!) want 

zij zijn perfect op de hoogte zijn van de geldende regels. 
- Je bent max 5’ voor de start van uw training aanwezig op de piste. Elke 

trainer krijgt een blok van 1u om de piste te gebruiken dus mogelijks zal uw 
trainer vragen om reeds opgewarmd op de piste te verschijnen. Dit geldt 
NIET voor de jeugd. 

- Je blijft niet hangen op de piste na de training (we gaan niet toezien op wat 
buiten onze piste gebeurt ). 

- Tussen de trainingsblokken zal tijd voorzien worden om het materiaal en de 
gemeenschappelijke zones te desinfecteren. 

- We vragen om na het toiletbezoek de toiletbril te ontsmetten en handen te 
wassen. De richtlijnen zullen ter plaatse uitgehangen worden. 

- Meerkampatleten kiezen 1 vaste trainingsgroep om bij aan te sluiten. Zij 
mogen voorlopig nog niet afwisselen tussen meerdere groepen. 

- Deze hele procedure zal uitgetest worden door de trainingsgroep van Glenn 
op zaterdag 23/05/20.  

- We sturen bij waar nodig en we gaan officieel van start op maandag 
25/05/2020. 

- Op woensdag 20/05 zal bekend gemaakt worden wie wanneer traint tijdens 
de eerste 2 weken. Het trainingsaanbod vanaf 08/06 zullen we pas opmaken 
na evaluatie van de opstartweek. 

- Recreanten zullen door hun trainer gecontacteerd worden over de opstart. 
Zij trainen in principe buiten het piste-complex. 

- We hebben jammer genoeg nog niet de kans om onze vertrouwde kantine te 
betreden…voorzie je dus van water/sportdrank/chocomelk. 

- Iedereen moet zich aanpassen aan deze nieuwe en steeds veranderende 
situatie. Wees mild voor elkaar als we toch eens een steek laten vallen. 
FAUTEN maken mag/MOET! Anders zouden we niets bijleren  

- Prangende corona-gerelateerde vragen/opmerkingen/constructieve 
adviezen ter bijsturing, kunnen gestuurd worden via de contactlink naar de 
medische commissie op onze website. 

 
 
We kijken er heel erg naar uit om jullie in goede gezondheid opnieuw op de piste te 
ontmoeten! 
 
Uw bestuur 


