Beste ouders en jeugdatleten,

Vanaf woensdag 3 juni worden ook de trainingen voor onze jeugdatleten heropgestart. De trainingen
zullen voor de jeugdatleten doorgaan op volgende momenten:
Woensdag: 16.00 – 17.30 (juli & augustus: 17.30 – 19.00)
Zondag:

10.00 – 11.30

Inmiddels werden ook de renovatiewerken aan onze piste in het Jozef Verhellestadion gestart
waardoor wij tijdelijk uitwijken naar de piste op de Schorre.
Wij vragen om voor, tijdens en na de training de coronamaatregelen te respecteren. Gelieve
hoogstens 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn en de site na afloop van de
training zo snel mogelijk te verlaten.
De atleetjes melden zich bij aankomst aan bij de toezichter (in geel fluohesje in de nabijheid van
kleedkamer – blok D = rode bol op het kaartje). Van daaruit worden zij doorverwezen naar hun
respectievelijke trainers verspreid over het binnenterrein van de piste.
Parkeren kan gemakkelijk op de parking van de Mister V. We vragen vriendelijk jouw zoon of dochter
te begeleiden tot aan de piste om de veiligheid te garanderen. Het is zeker niet wenselijk hen na
afloop van de training te laten wachten langs de drukke zilverlaan.

Aandachtspunten voor de atleten ivm Covid-19 maatregelen


















Zowel op de verzamelpunten als tijdens de
trainingen wordt de social distance (1,5m)
maatregel steeds in acht genomen
Atleten met een verkoudheid of ziektesymptomen
blijven weg van training
Voorzie zelf in papieren zakdoekjes en maak geen
gebruik van gedeelde handdoeken
Breng eigen drank mee van thuis (water kan niet
bijgevuld worden ter plaatse)
Er zijn geen kleedkamers of douches ter beschikking,
voorzie naar training te komen in de gepaste kledij –
voor aanvang van de training kan kledij in bewaring
worden gegeven
Vermijd onnodig materiaal en kledij mee te brengen
Respecteer de richtlijnen van jullie trainer en de
aanwezige toezichter tijdens training
Hou de tijd op de club zo kort mogelijk ( wees
maximaal 10 min. voor aanvang van de training
aanwezig & vertrek onmiddellijk na training)
Werk je training af in eigen groep, maak geen
contact met andere groepen

