
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
• 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 benauwdheid klachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u 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;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna
naar huis.

		Uit	het	protocol	NOC/NSF	

Voor sporters
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts (vanaf 38 C°);
• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis
blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat
de organisatie rekening kan houden met de toestroom; 
• Wij houden ons normale groepsgrootte aan.
• Vriendjes en vriendinnetjes kunnen niet meegenomen worden voor een proefles zonder overleg!
• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt
ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
• kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht
op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
• volg altijd de aanwijzingen op van de Urban Hole Academy
• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve
personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is
deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct 
na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;



Aanvullingen voor Sporters van de KNGU

Voor sporters  
Graag rekening houden met onderstaande aanvullende richtlijnen en adviezen: 
  
• Buiten sporten is toch net even wat anders dan je normale trainingen binnen. 
Gelukkig kan er buiten ook heel gevarieerd gesport worden. Denk wel voor de training even goed 
na over de kleding en schoenen die je aandoet. De kleding die je normaal in de zaal draagt, is 
waarschijnlijk op veel dagen nog te koud. Ook geldt voor buiten sporten dat schoenen echt 
nodig zijn omdat slippers niet geschikt zijn. Vraag eventueel je trainer om advies.  

• Denk ook aan het meenemen van flesjes water, zonnebrand, zakdoekjes en andere  
hulpmiddelen die je binnen normaal niet nodig hebt en/of normaal op de accommodatie te 
verkrijgen zijn. Tip: maak je haren goed vast zodat je zo min mogelijk aan je gezicht hoeft te zitten.  

• Doordat je trainer niet naast je kan staan bij het uitvoeren van bepaalde oefeningen, 
raden wij het aanleren van nieuwe elementen/bewegingsvormen dringend af. Voer  
alleen de oefeningen uit die je voldoende beheerst.  

Uit	het	protocol	NOC/NSF

Voor ouders en verzorgers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:
• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/
sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom. Vriendjes en vriendinnetjes 
kunnen niet meegenomen worden voor een proefles zonder overleg!
• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren)
gepland staat;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid en/of koorts;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/
of benauwdheid klachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten
en naar buiten;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op
het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze
persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens
als na de training van jouw kind(eren);
• kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en begeleiders;
• direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken
plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.



Aanvulling vanuit de KNGU

Voor ouders en verzorgers  
Graag rekening houden met onderstaande aanvullende richtlijnen en adviezen:  

• Als ouder heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de 
training van jouw kind(eren). Als ondersteuning noodzakelijk is bij een sportactiviteit dan is 
het toegestaan één ouder/verzorger aanwezig te laten zijn. Voor de gymsport is dit vooral 
relevant bij peuter-kleutergym (2-6 jaar). Volg de aanwijzingen van je club.  

• Neem de instructies vanuit de club voor de training goed door met je kind.  

URBAN	HOLE	ACADEMY:	

•	We	geven	de	buitenles	voor	bij	ons	op	de	speeltuin.		

• Je	wordt	gebracht	met	de	auto	of	fiets,	je	wordt	dan	buiten	voor	bij	de	weg	afgezet,	denk	hierbij	om	
elkaars	veiligheid.		

• Indien	met	de	fiets,	moeten	ouders	hun	kind	afzeGen	bij	de	weg.	Zodat	de	kinderen	hun	fiets	
kunnen	parkeren	voor	de	Academy.	

• De	kinderen	kleden	zich	thuis	om	en	gaan	thuis	nog	even	naar	het	toilet.	

• De	Academy	en	sportzaal,	dus	ook	de	kleedkamers	en	de	toileGen	blijven	gesloten.	

• Denk	er	ook	aan	dat	het	een	buitenles	is,	dus	aangepaste	kleding.		

• Neem	een	gevulde	bidon	mee	naar	de	les.	

• Ouders	komen	niet	op	of	rondom	de	speeltuin.	

• Bij	de	weg	staat	een	trainer	die	je	naar	de	plaats	wijst	waar	de	les	wordt	gegeven.	

• De	leiding	geeM	de	les,	deze	is	aangepast	aan	de	omstandigheden.	

• Na	de	les	ga	je	meteen	naar	huis.	

Urban Hole Academy 
Klaasduitstraat 8a 

1782VR, Den Helder. 

www.UrbanHoleAcademy.com 
IG: @UrbanHoleAcademy 
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