
 
 

Corona-maatregelen rondom trainingen in het Zwanengat 
 

Inleiding 

In dit protocol staan de specifieke maatregelen beschreven welke GV DOS Vianen neemt om het 
turnen in het Zwanengat weer mogelijk te maken. Als basisdocumenten voor deze afspraken is 
gebruik gemaakt van het protocol verantwoord sporten van het NOC-NSF, de aanvullingen vanuit de 
KNGU en de richtlijnen van de gemeente Vijfheerenlanden. De hiervoor genoemde protocollen 
sluiten aan bij de adviezen van het RIVM, het out break-managementteam en de besluitvorming van 
het kabinet. Alle leden van GV DOS Vianen (en hun ouders)  dienen zich aan de in dit protocol 
opgenomen afspraken te houden. De technische leiding zal de trainingen op basis van deze afspraken 
inrichten. Om dit document leesbaar te houden volgt er hieronder een overzicht van de afspraken: 

Aantal turnsters per groep  

Het kabinet heeft besloten om sport meer ruimte te geven dan in eerste instantie werd geadviseerd. 
Zo zijn de eerder voorgestelde halvering van groepen en de 1,5 meter afstandseis tijdens 
sportbeoefening niet geëffectueerd. Dat houdt in dat er geen beperkingen zijn in het aantal sporters. 
Voor alle leeftijden is het tevens toegestaan om normaal spelcontact te hebben. De 1,5 meter 
maatregel dient tijdens het sporten, waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een 
normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.  
(bron. Gemeente Vijfheerenlanden) 

Aan/af melden voor de training 
Standaard trainen wij met vaste groepen. Hierdoor is het aanmelden voor de training niet nodig. Wij 
gaan er vanuit dat als iemand afwezig is, die zich afmeld bij de trainster. Zij zullen dit op de 
presentielijst aangeven. 

Aanvang van de training 
Via de mail is elke groep apart geïnformeerd over de trainingstijden. 
 

Binnenkomst 
5 minuten voor de aanvang van de training gaat de deur van het Zwanengat open. De turnsters gaan 
alleen naar binnen als zij de onderstaande vragen met nee kunnen beantwoorden: 
 

 Ben je verkouden?  
 Heb je Corona-gerelateerde klachten (hoesten, neusverkouden, benauwdheid, koorts)? 
 Zijn er binnen jouw familie, of directe omgeving, personen met corona (gerelateerde 

klachten) of zit er iemand in quarantaine?  

Kan de turnster een van deze vragen met ja- beantwoorden? Dan is het niet toegestaan om aan de 
training deel te nemen. Kom dan niet naar de zaal maar meld je af. Doe dit ook bij twijfel. Alleen 
samen zorgen wij ervoor dat het binnen turnen mogelijk blijft. De trainsters, assistenten en 
bestuursleden kunnen turnsters die niet aan de bovenstaande vragen voldoen weigeren of uit de zaal 
verwijderen,. 
 

  



 
 

Corona-maatregelen rondom trainingen in het Zwanengat 
 

Algemene regels gebruik Zwanengat 
 

 Alleen turnsters mogen naar binnen. De ouders hebben geen toegang tot het Zwanengat  
(ook niet in de hal en de kleedkamers). 

 Bij binnenkomst wassen de turnsters hun handen (in de kleedkamer) wassen met water en 
zeep. Zij drogen deze af met hun eigen handdoek. 

 Turnsters hebben hun turnpakje al (onder hun kleding) aan. 
 Na het omkleden doen de turnsters hun kleding in een sporttas en wachten zij op het teken 

van de technische leiding om de zaal in te komen. 
 De sporttas leggen zij in het materialenhok. 
 Voordat de training begint desinfecteren de turnsters hun handen. 

Tijdens de training 

 Tijdens de training wordt de 1,5 meter afstand van de trainster en technische leiding 
zoveel als mogelijk is in acht genomen.  

 Onderling wordt de 1,5 meter afstand (bij de oudere selectieleden) zoveel als mogelijk is 
gehanteerd. 

 ivm veiligheid is het toegestaan om als leiding tijdens de oefeningen te vangen. 
 Turnsters mogen tussendoor hun handen wassen (in de kleedkamer met water en zeep) 

of met zelf meegebracht desinfecterende gel. 

Einde van de training 

 Aan het einde van elke training worden de toestellen op aanwijzing van de technische leiding 
schoongemaakt. 

 Aan het einde van een trainingsdag stofzuigt men de uitbreiding. 
 Na het schoonmaken kleden de turnsters zich in de zaal om (kleding over hun turnpakje 

aantrekken). 
 Voor het verlaten van de zaal deinfecteren zij hun handen. 
 De turnsters verlaten het Zwanengat via de nooduitgang 

 

Algemeen 

 Alle deuren (ook die van de kleedkamers) staan open zodat er minimaal gebruik van de 
deurklinken gemaakt hoeft te worden. 

 Vanwege de ventilatie zijn alle bovenramen en de beide nooduitgangen open. 

 


