
 

 

Protocol   TTW   Trainingen  

Voor   alles   geldt:   gezond   verstand   gebruiken   staat   voorop!!!  
● Blijf   thuis   als   je   een   van   de   volgende   (ook   milde!)   symptomen   hebt:   

neusverkoudheid,   hoesten,   benauwdheid,   keelpijn   en/of   koorts.   
● Blijf   thuis   als   iemand   in   jouw   huishouden   koorts   (vanaf   38   C°)   en/of   benauwdheidsklachten   heeft.   

Als   iedereen   24   uur   geen   klachten   heeft,   mag   je   weer   sporten   en   naar   buiten.   
● Blijf   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  
thuisblijven   tot   14   dagen   na   het   laatste   contact   waarop   deze   persoon   nog   besmettelijk   was   
(volg   hierin   het   advies   van   de   GGD).  

● Blijf   thuis   als   je   het   nieuwe   coronavirus   hebt   gehad   (vastgesteld   met   een   laboratoriumtest);   
minimaal   7   dagen   thuisblijven   na   de   uitslag   van   de   test.  

● Ga   direct   naar   huis   wanneer   er   tijdens   het   sporten   klachten   ontstaan   zoals   neusverkoudheid,  
hoesten,   benauwdheid   ,   keelpijn   en   koorts.  

● Houd   1.5   meter   afstand   van   personen   buiten   jouw   huishouden.  
● Hoest   en   nies   in   je   elleboog   en   gebruik   papieren   zakdoeken.   
● Leeg   je   neus   niet   op   de   grond   maar   gebruik   een   papieren   zakdoek,   gooi   deze   weg   in   een   afvalbak   of  

neem   het   mee   naar   huis.   Voorkom   de   bekende   snot   rockets!!!  
● Spuug   niet   op   de   grond.  
● Ga   voor   de   training   naar   het   toilet.  
● Was   je   handen   met   water   en   zeep   voor   en   na   de   training   voor   minimaal   20   seconden.  
● Vermijd   het   aanraken   van   je   gezicht.  
● Schud   geen   handen   en   heb   geen   lichamelijk   contact   ook   geen   high   fives.  
● Kom   niet   eerder   dan   5   minuten   voor   aanvang   van   de   training   en   ga   na   de   training   direct   naar   huis.  
● Vermijd   de   drukke   plekken.  
● Neem   je   eigen   bidon   mee   en   deel   deze   niet   met   een   andere   sporter.  
● Iedereen   die   tot   de   risicogroep   behoort   of   70+   is,   dient   zelf   hun   risico   te   analyseren   of   zij   kunnen  

buiten   sporten   en   zich   in   groepen   kunnen   begeven.   Raadpleeg   desnoods   je   huisarts   vooraf.   
● De   TTW-trainingen   zullen   bestaan   uit   groepen   van   maximaal   9   personen   per   trainer   en   er   dient  

vooraf   ingeschreven   te   worden   via   TTW-website,    https://ttweesp.nl/reserveren/    Er   kan   1   week   voor  
de   training   worden   ingeschreven.   

● De   sluitingstijden   voor   het   inschrijven   voor   de   trainingen   zijn   als   volgt:   
○ Looptrainingen   alle   groepen   op   dinsdagavond:   zondagavond   22.00   uur.  
○ Fietstrainingen   alle   groepen   op   woensdagavond:   maandagavond   22.00   uur.  
○ Looptraining   groep   3   zondagochtend:   vrijdagavond   22.00   uur  
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● Mochten   er   leden   zijn   die   zich   niet   vooraf   hebben   aangemeld,   dan   kunnen   zij   niet   meetrainen   met   de  
groep,   en   zullen   dus   door   de   trainer   worden   geweigerd.   

● De   uitleg   +   warming   up   zal   gezamenlijk   gebeuren   daarna   zal   de   kern   individueel   worden   afgelegd.  
● Er   zullen   verschillende   starttijden   en   startlocaties   per   groep   komen   om   grote   drukte   te   vermijden   op  

de   verzamelplaatsen.   Zie   onderstaand   de   startplaatsen   en   starttijden.   
● De   trainers   zullen   herkenbaar   zijn   aan   hun   hesje   met   de   vermelding   trainer.   
● Luister   goed   naar   de   aanwijzingen   van   de   trainers   en   volg   deze   op.  
● De   trainers   hebben   de   verantwoordelijk   voor   de   groep   tijdens   de   training   en   mogen   leden  

aanspreken   op   hun   gedrag.   En   in   het   uiterste   geval   van   de   training   verwijderen.   
● Houd   rekening   met   elkaar   en   spreek   elkaar   aan   indien   de   RIVM-richtlijnen   worden   overschreden.   De  

groep   sport   namens   de   TTW   en   laten   wij   geen   aanleiding   geven   tot   het   geven   van   eventuele   boetes.  
● Bij   het   niet   opvolgen   van   de   aanwijzingen   van   de   trainers   en/of   van   dit   protocol   en   dit   zou   leiden   tot  

een   boete,   is   deze   boete   voor   de   sporter   zelf.   De   TTW   heeft   het   niet   opvolgen   van   de  
RIVM-richtlijnen   en/of   het   niet   volgen   van   dit   protocol   geen   verantwoordelijkheid   voor   de   individuele  
sporter.   Wel   voor   haar   trainers.   

● De   opstart   van   de   trainingen   is   voor   alle   leden   vanaf   19   jaar   en   ouder.   De   jeugdleden   krijgen   op  
korte   termijn   bericht.   

● Mochten   er   vragen   zijn   omtrent   het   protocol   dan   kan   je   contact   opnemen   met   bestuurslid   
Marc   Schouten   via   06   -   11   21   72   03   of    marc@ttweesp.nl  

Maar   gebruik   vooral   je   verstand   en   blijf   gezond   zodat   wij   heerlijk   kunnen   blijven   sporten.  

Protocol   hardlopen  
● Vergeet   niet   vooraf   in   te   schrijven   via   de   website,    https://ttweesp.nl/reserveren/hardlooptraining/   
● Kom   individueel   of   met   de   personen   uit   je   huishouden   naar   de   verzamelplaats   van   je   loopgroep.  
● Verplaatsing   van   de   groep,   houd   rekening   met   de   1.5   meter   afstand   per   persoon   en   andere  

bovengenoemde   regels.  
● Gezamenlijk   warming   up,   loopscholing,   oefeningen   en   rekken.   Uitleg   kern   daarna   individueel  

afleggen   kern.   Gezamenlijke   cooling   down.   Let   op,   houd   ook   hier   altijd   1.5   meter   afstand   tussen  
elkaar!!  

● Vertrek   zo   snel   mogelijk   na   afloop   van   de   training.   Doe   dit   individueel   of   met   de   personen   uit   jouw  
huishouden.   Blijf   niet   staan   praten!!   

Dinsdagavond  
● Groep   1   verzamelt   om   19.30   uur   op   locatie   Schoolplein   Van   der   Muelen   Vastwijk   School,   achter   de  

Rabobank.  
● Groep   2   verzamelt   om    19.30   uur   op   locatie   parkeerterrein   Tong   AH.  
● Groep   3   verzamelt   om   19.30   uur   op   locatie   parkeerterrein   Gezondheidscentrum,   let   op,   niet   het  

Gezondheidsgebouw   betreden!!!   
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Zondagochtend   
● Zondagochtend   wordt   er   verzameld   om   09.00   uur   bij   een   locatie,   welke   door   Carla   op   vrijdagavond  

wordt   doorgegeven   via   de   groepsapp.  

Protocol   fietsen  
● Vergeet   niet   vooraf   in   te   schrijven   via   de   website,    https://ttweesp.nl/reserveren/fietstraining/   
● De   KNWU   en   NTFU   adviseren   om   niet   meer   dan   met   4   personen   per   groep   te   fietsen.   Wij   zullen  

verzamelen   met   9   personen   +   1   trainer.   De   trainer   zal   de   training   uitleggen   waarna   er   of   in   kleinere  
groepen   (max   4   pers.),   2-tallen   of   individueel   getraind   zal   worden.   Let   op,   houd   bij   de   uitleg   ook   altijd  
1.5   meter   afstand   van   elkaar!!   

● Kom   individueel   of   gezamenlijk   met   de   personen   uit   jouw   huishouden   naar   de   verzamelplaats   onder  
de   brug   bij   Driemond.   

● Groep   1   verzamelt   om   19.00   uur   (gemiddeld   tempo   <   30   km   per   uur   
● Groep   2   verzamelt   om   19.15   uur   (gemiddeld   tempo   30   –   34   km   per   uur  
● Groep   3   verzamelt   om   19.30   uur   (gemiddeld   tempo   >   34   km   per   uur  
● Vertrek   zo   snel   na   afloop   van   de   training   individueel   of   met   de   personen   uit   jouw   huishouden   naar  

huis.   Blijf   niet   staan   praten!!  
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