
Beste ouders van Climax atleten onder de 19 jaar, 
 
 
Fijn dat wij weer kunnen starten met trainen! 
Dit gaat echter nog wel met de nodige aanpassingen. Middels deze 
mail willen wij jullie op de hoogte stellen van ons veiligheidsplan 
waar we ons strikt aan moeten houden. Dit plan is goedgekeurd 
door de gemeente en hier kan niet vanaf geweken worden! 
Je ontvangt hiernaast ook nog specifieke informatie van de trainingscoördinator waar je 
kind onder valt met specifieke informatie. 
 
De pupillen zullen na de meivakantie, dus per 11 mei van start gaan. 
De overige groepen t/m 18 jaar mogen vanaf donderdag 30 april van start. 
Over de G-atletiek volgt nog aparte informatie. 
 
In verband met groot onderhoud op de baan, zal de atletiekaccommodatie tot zeker 25 mei 
compleet gesloten blijven. Dit betekent dat jullie alleen je fietsen binnen het hek mogen 
stallen maar dat de baan, het clubhuis en de grasvelden NIET toegankelijk zijn. Ook het 
watertappunt, de toiletten en het bootcamprek zijn NIET in gebruik op last van de 
gemeente. De EHBO materialen en het trainingsmateriaal is wel voor trainers toegankelijk. 
 
 
Maatregelen 

- Je kind blijft thuis als iemand in je huishouden ziek is.  
- Houdt 1,5 m afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. Dit geldt 

niet voor kinderen tot en met 12 jaar tov elkaar, maar wel tov de trainer. 
 
Neem met je kind(eren) de volgende regels door: 

- Hoest en nies in je elleboog. 
- Ga voor het sporten thuis naar het toilet (er is geen toilet in de buurt) 
- Was vóór en na het sporten thuis je handen met water en zeep 
- Probeer het aanraken van je gezicht te mijden 
- Schud geen handen (ook niet met andere kinderen) 
- Kom niet eerder dan 10 min vóór aanvang van de training naar de baan en vertrek 

direct na de training. 
- Neem je eigen gevulde bidon van huis mee. Tip: zet je naam erop! 

 
Trainingstijden 
 
Ma 17.45-18.45 Pupillen 1  Marjolein Poolman 
Ma 19.00-20.00 Pupillen 2  Marjolein Poolman 
 
Di 18.00-18.45  Junioren D1  Maurits Brethouwer 
Di 19.00-19.45  Junioren D2&C Maurits Brethouwer 
Di 19.30-21.00  Junioren A/B   Jarno Beuving 
 



Wo 17.45-18.45 Pupillen 1  Marjolein Poolman 
Wo 19.00-20.00 Pupillen 2  Marjolein Poolman 
 
Do 18.00-19.00  Racerunners  Martin Laport 
Do 18.00-19.45 Junioren D1  Maurits Brethouwer 
Do 19.00-19.45 Junioren D2&C Maurits Brethouwer 
Do 19.30-21.00 Junioren A/B   Jarno Beuving 
 
Za 10.00-10.45 Junioren D  Maurits Brethouwer 
Za 11.00-11.45 Junioren C  Maurits Brethouwer 
Za 11.30-13.30 Junioren A/B  Jarno Beuving 
 
pupillen@climax-atletiek.nl 
Juniorencd@climax-atletiek.nl 
racerunning@climax-atletiek.nl 
baanatletiek@climax-atletiek.nl  
 
 
 
Brengen van uw kind: 
Auto 
Parkeer de auto op de parkeerplaats zoveel mogelijk rechts tegen de ingang van de 
voetbalclubs. Let op; een deel zal mogelijk afgezet zijn voor andere trainingsgroepen. Bij het 
hek worden de kinderen opgevangen. Probeer dit moment zo kort mogelijk te houden en let 
op de veiligheid van alle kinderen. 
 
Fiets 
De fietsen mogen in de fietsenstalling geparkeerd worden.  Ouders mogen niet mee naar de 
fietsenstalling. Er is een trainer die de kinderen kan helpen. 
 
Ophalen van uw kind 
Auto 
Blijf bij je auto. De kinderen worden naar de auto’s gebracht. Ouders wordt verzocht 
stapvoets te rijden wanneer u de parkeerplaats verlaat. 
 
Fiets 
Wacht bij de parkeerplaatsen rechts bij de voetbal ingang op je kind; zorg voor 1,5 m 
afstand tov andere ouders. De kinderen worden na de training die kant op gebracht. 
 
 
Vriendjes/vriendinnetjes 
Mochten huidige atleten een vriendje/vriendinnetje mee willen nemen dan worden ouders 
verzocht dit te mailen naar de betreffende trainingscoördinator. Zo kan vooraf informatie 
uitgewisseld worden waardoor het vriendje/vriendinnetje alleen naar de trainer kan lopen.  
 
 



Hygiëne maatregelen 
Tijdens de trainingen zullen de trainers 1,5 meter afstand bewaren tot de atleten. Er is 
beschikking over ontsmettingsmateriaal en papieren zakdoeken tijdens de trainingen. Na de 
training zal de trainer alle materialen die gebruikt zijn ontsmetten.  
 
 
Wij hopen jullie allemaal binnenkort weer in goede gezondheid te ontmoeten! 
 
Groet van het bestuur 
 
 
 
 


