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Inleiding
Vanwege de corona pandemie heeft de LVG met ingang van 12 maart 2020 alle activiteiten stilgelegd.
Met ingang van 11 mei 2020 zijn de maatregelen versoepeld en is herstart van onze activiteiten
mogelijk. Per 14 oktober 2020 waren we helaas weer genoodzaakt alle trainingen stil te leggen. Vanaf
17 mei 2021 is het weer toegestaan om van start te gaan.
In deze notitie legt het bestuur uit op welke wijze de activiteiten herstart kunnen worden.
Zowel de overheid als de gemeente Oost Gelre heeft richtlijnen opgesteld op welke wijze de sport
weer opgepakt kan worden. De atletiekunie heeft op basis hiervan protocollen en checklists opgesteld.
Hieronder een opsomming van de meest relevante punten uit deze documenten.

Maatregelen overheid ten aanzien van sport en spel
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-hetcoronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven, 13-5-2020)
•
•
•

•
•

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en
activiteiten volgen (van bijvoorbeeld scouting of andere verenigingen).
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten en activiteiten
volgen (zoals scouting), maar dan met 1,5 meter afstand van elkaar.
Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5
meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Op die 1,5 meter-norm wordt toegezien en
waar nodig gehandhaafd. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er ook worden
opgetreden.
Voor iedereen geldt: geen wedstrijden, geen gebruik van gezamenlijke kleedkamers of
douches.
Sportwedstrijden zijn vanaf 1 september weer mogelijk, maar zonder publiek.

Update 11 mei 2021
Vanavond heeft het kabinet in de persconferentie aangekondigd dat het op woensdag 19
mei stap 2 van het openingsplan wil laten ingaan. Dit gaat alleen door als de cijfers bevestigen
dat de piek van de derde golf is gepasseerd. Als dit niet het geval is wordt op maandag 17 mei de
pauzeknop ingedrukt en de tweede stap wordt dan uitgesteld.
Stap 2 voor de sport houdt in:
•

•

volwassenen vanaf 27 jaar mogen op de sportaccommodatie en in de openbare
buitenruimte in groepsverband sporten onder de volgende voorwaarden:
o sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen
o de maximale groepsgrootte is 30 personen
o kleedkamers en douches zijn gesloten
o wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan
ook jongvolwassen van 18 tot en met 26 jaar mogen in de openbare buitenruimte in
groepsverband sporten. Voor jongvolwassen gelden de volgende voorwaarden:
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•
•

o zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar
o onderlinge trainingswedstrijden zijn toegestaan (zonder publiek)
locaties voor binnensport (krachthonk) mogen weer onder voorwaarden open;
de terrassen van de sportkantines mogen open onder dezelfde voorwaarden als andere
buitenterrassen.

Maatregelen gemeente Oost-Gelre (Michiel Krabbenborg, beleidsmedewerker Sport, 12-5-2020)
Vanaf 11 mei gelden de volgende maatregelen voor doelgroep 19 jaar en ouder
•
•

•

•
•

Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan als er anderhalve meter afstand tot
elkaar kan worden gehouden.
Er is landelijk geen maximale groepsgrootte bepaald. Maak hiervoor een verstandige
afweging wat mogelijk en wenselijk is gezien de betreffende sport en locatie. In veel gevallen
adviseren de sportbonden hier ook in en zijn er afspraken gemaakt over de aantallen.
Buitensporten op sportaccommodaties, afgesloten terreinen en in de openbare ruimte is
toegestaan. Met sporten in de openbare ruimte wordt onder andere bedoeld hardlopen,
groepen wielrenners en bijvoorbeeld klootschieten. Deze groepen staan over het algemeen
niet stil in de openbare ruimte en bewegen, sportend, door onze gemeente.
Alleen trainingen zijn toegestaan, dus geen wedstrijden, competities of toernooien;
Kleedkamers en kantines blijven dicht, dus thuis douchen

De Atletiekunie heeft protocollen en checklist opgesteld over anderhalvemetersamenleving.
(https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving)
Onze contactpersoon geeft de volgende samenvatting: “Er mag getraind worden in de openbare
ruimte met in achtneming van de 1,5m maatregel. Hierbij wordt de sporter ook aangesproken op zijn
eigen verantwoordelijkheid om de 1,5m afstand te houden.”

Conclusie
Trainen in een groep met in achtneming van de 1,5m maatregel is toegestaan. De toegestane
maximale groepsgrootte is 30 personen. Leden en trainers dienen zich hierbij te houden aan de
voorschriften die de overheid hiervoor stelt.
Om dit te kunnen waarborgen heeft het bestuur een ‘LVG corona protocol’ opgesteld. Na vaststelling
door het bestuur wordt dit protocol met de trainers besproken. Na accordering door het merendeel van
de trainers en de gemeente herstart de LVG de training volgens protocol vanaf 19 mei wat in de
praktijk neerkomt op de 1ste training op donderdag 20 mei 2021.
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LVG protocol
De momenten waarop getraind wordt zijn de reguliere momenten, dus dinsdagavond 19 uur,
donderdagochtend 9 uur en zondagochtend 9 uur. Iedere groep start vanaf een andere plek in
Lievelde. Op onderstaande plattegrond wordt aangegeven welke groep vanaf waar start. Op
donderdagochtend is het vertrek vanaf Clubhuus.
De vertrekplekken in Lievelde zijn:
-

Clubhuus voorkant
LOCO
Parkeerplaats ERIX
Kerk
Parkeerplaats voorkant station
Parkeerplaats achterkant station
De Barbier

De Barbier Wandelgroep

Recreanten A
Recreanten B
Prestatie A
Prestatie B
Prestatie C
Prestatie D
Wandelgroep
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De auto/ fiets dient men te parkeren bij het vertrekpunt en niet zoals gewoonlijk allemaal bij het
Clubhuus. Ook is het niet mogelijk om kleding of andere spullen op te bergen (i.v.m. hygiëne).
Toiletfaciliteiten in het Clubhuus gaan we niet gebruiken.
Trainers geven op vrijwillige basis training. Het is aan hen zelf of ze in de corona crisis training willen
geven. Als bestuur faciliteren we hen door extra mondkapjes en handschoenen en handgel te
verstrekken voor in de trainersrugtas. Het blijft belangrijk dat iedere trainer altijd een telefoon bij zich
heeft tijdens de trainingen.
De invulling van de training wordt op een wijze gedaan waarop anderhalve meter afstand tussen
lopers en trainers onderling gewaarborgd is. Dit kan door bijv. aan beide kanten van de weg achter
elkaar te lopen met voldoende afstand tussen de lopers of in een V-vorm.. Uiteraard is dit alleen
mogelijk op rustige, verkeersluwe wegen.
We gaan de leden korte, duidelijke instructies* geven hoe de veiligheid en gezondheid van trainers en
leden zoveel mogelijk gewaarborgd blijft, gebaseerd op de richtlijnen van RIVM/ Atletiekunie.
Trainers en leden spreken elkaar aan indien de richtlijnen niet opgevolgd worden. Indien blijkt dat de
veiligheid van leden en/of trainers niet gewaarborgd kan blijven, kan de trainer ten allen tijden
besluiten de training te stoppen en gezamenlijk terug te keren naar het vertrekpunt.
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*Instructie voor leden
•

blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; of als iemand in jouw huishouden koorts
(vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.

•

sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich in de
openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;

•

houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder 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 training vertrekt thuis naar het toilet. De toiletfaciliteiten in het Clubhuus zijn
voor en na de training niet toegankelijk;

•

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

•

vermijd het aanraken van je gezicht;

•

schud geen handen;

•

kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna
naar huis;

•

neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

•

parkeer je auto of fiets bij de voor jouw groep aangewezen vertrekplek;

•

kleding of andere spullen kunnen niet centraal opgeborgen worden, neem dit zo min mogelijk
mee;

