
 

Zomertraining 2020 van start! 
 
 
 
 
Na contact te hebben gehad met het bestuur van de IJA, de zomertrainers, de Atletiekvereniging 
Alblasserdam en de Gemeente Molenlanden, kunnen we mededelen dat we vanaf maandag 11 mei 
2020 kunnen starten met de zomertraining voor kinderen t/m 18 jaar op locatie Slingeland in 
Goudriaan. 
 
Locatie Slingeland is een klein natuurgebied tussen Goudriaan en Giessenburg. Dit betreft openbaar 
terrein van de Gemeente Molenlanden waar voldoende ruimte is om gezamenlijk te trainen. Hier 
kunnen we trainen waarbij gegarandeerd 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Daarnaast is er 
een ruime parkeerplaats om kinderen af te zetten en op te halen. De Gemeente Molenlanden heeft 
toestemming gegeven om er te gaan trainen, uiteraard onder de voorwaarden van het RIVM. 
 

Trainingstijden 
Kinderen tot 12 jaar:  
Elke maandag van 19:00 tot 20:00 uur 
 
Kinderen van 13 t/m 18 jaar: 
Elke maandag van 19:00 tot 20:00 uur 
Elke woensdag van 19:00 tot 20:30 uur 
 
De fietstrainingen gaan vooralsnog niet door. Daarnaast zijn er deze zomer ook geen 
zomerwedstrijden. 
 
Deelname is voor iedereen op vrijwillige basis. We verplichten niemand om weer te komen trainen. 
Trainers hebben zelf toestemming gegeven om weer training te geven. Trainers die onder de 
risicogroep vallen blijven thuis. Alle trainers zijn op de hoogte van de maatregelen van het RIVM, het 
protocol van NOCNSF en de aanvullende richtlijnen van de KSNB.  
 

- Trainingen waarbij de kans op blessures en/of valpartijen groter is, denk aan 

snelheidstrainingen, doen we niet; 

- Alle oefeningen dienen alleen en zelfstandig door de sporter uitgevoerd te worden, zonder 

fysieke begeleiding van de trainer. Oefeningen die zelfstandig niet veilig gedaan kunnen 

worden, doen we niet. 

- Trainingsmiddelen worden gedurende de gehele training persoonlijk gehouden, bijvoorbeeld 

elastiektraining met twee personen in een elastiek doen we niet; 

- Door gebruik van pionnen kunnen we een trainingsvakken uitzetten waarbij 1,5 afstand 

gegarandeerd wordt; 

- Er is altijd een EHBO koffer aanwezig bij de zomertrainingen.  

 

  



 

 
 
 
 
 
Waarom alleen locatie Slingeland? 
De atletiekbaan in Alblasserdam wordt momenteel vernieuwd. Er komt een nieuwe ondergrond op 
de atletiekbaan waardoor er tot en met juni niet op de baan getraind kan worden. Op het 
alternatieve veld kan de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd worden. Op de atletiekbaan kan 
daarom nog niet worden gestart met de zomertraining.  
 
Waarom alleen kinderen t/m 18 jaar? 
We zijn positief verrast dat er op de persconferentie is uitgesproken dat vanaf maandag 11 mei 2020 
ook volwassenen weer buiten mogen sporten op openbaar terrein. 
 
Echter zijn de protocollen van het NOCNSF en het aanvullende protocol van de KSNB voor 
volwassenen die buiten willen sporten op openbaar terrein op dit moment nog niet bekend. 
Daarnaast zijn niet alle zomertrainers in de gelegenheid om gezien de omstandigheden al training te 
gaan geven. De bezetting van trainers is vooralsnog niet (helemaal) opgevuld. 
Bovendien willen we eerst ervaring opdoen met het trainen van een kleinere groep in de 1,5 meter 
maatschappij. Het is tenslotte voor iedereen een nieuwe situatie. Wanneer ook volwassenen weer 
welkom zijn om te komen trainen, laten wij dat uiteraard zo spoedig mogelijk weten. 
  



 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  
(conform protocol NOCNSF) 

 
✓ Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 

 

✓ blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts; 

 

✓ blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen kinderen weer 

sporten en naar buiten; 

 

✓ blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 

worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

 

✓ houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 

 

✓ hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

 

✓ ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 

 

✓ was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

 

✓ was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 

 

✓ douche thuis en niet op de sportlocatie (niet mogelijk op locatie Slingeland); 

 

✓ vermijd het aanraken van je gezicht; 

 

✓ schud geen handen; 

 

✓ drink enkel uit je eigen bidon; 

 

✓ Blijf van elkaar spullen af; 

 

✓ kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

daarna naar huis. 

 

Deelname aan de zomertraining is op eigen risico. 

 

Contactpersoon: Bart Streefkerk 

Tel: 06-22128562 

Mail: hardrijden@ija.nu 


