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Beste leden, 
 
We hebben nieuws. Goed nieuws al zeggen we het zelf: we gaan weer beginnen met 
trainingen op de baan. Weliswaar op kleine schaal en onder corona-beperkingen, maar toch. 
Het begin is er;-) 
 
In deze nieuwsbrief lees je hoe we tot dat besluit gekomen zijn, op welke dagen en tijden er 
weer getraind kan worden en wat de spelregels zijn. Voor de jeugd verandert er nu 
overigens niets: omdat er voor jeugdleden tot 18 jaar minder strenge regels gelden, konden 
zij in de afgelopen periode gelukkig doorgaan met trainen. 
 
Uitleg besluit  
Bij het besluit om weer te beginnen met trainen staat de gezondheid van de leden en de 
trainers voorop. Daarnaast kijken we natuurlijk naar wat is toegestaan. Voor dat laatste 
baseren wij ons op de Atletiekunie, die de regels en voorschriften van de overheid omzet 
naar een coronaprotocol voor de verenigingen. 
 
Het coronaprotocol van de Atletiekunie bood in deze lockdown periode die op 15 december 
van kracht werd, al beperkte ruimte om nog iets op de baan te blijven doen. Omwille van de 
duidelijkheid (en met de feestdagen in het vooruitzicht ) is half december besloten de baan 
voorlopig dicht te houden. We hebben toen afgesproken dat we in de loop van januari de 
situatie opnieuw zouden bekijken. En dat hebben we afgelopen donderdag, toen het nieuws 
over de avondklok net bekend was, gedaan. 
 
In het overleg van afgelopen donderdag is gebleken dat sommige trainers goede redenen 
hebben om hun trainingen nu nog niet te hervatten. Daar hebben we alle begrip voor. Er zijn 
ook enkele trainers die de draad nu weer op willen pakken en we hebben gezamenlijk 
besproken wat we kunnen doen. 
 
Wanneer kunnen we weer op de baan terecht? 
Op de volgende dagen en tijdstippen kan er weer getraind worden: 
 

• Dinsdagmiddag  van 16:00 tot 17:00, trainer Jaap Zuiker; 

• Dinsdagavond van 19:30 tot 20:30, trainer Dick de Vries; 

• Donderdagavond van 19:00 tot 20:00, trainer Tonny Houtenbos of Monique Kramer 
 
Dit gaat per direct in, dus met ingang van dinsdag 26 januari a.s.  
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De spelregels 

Bij aanvang van de lockdown periode in december zijn de regels voor het buitensporten 
aangescherpt. Het verschil met de periode ervoor zit hem vooral in het volgende: 
 

• Lopen mag nu in je eentje of met z’n tweeën. Meer dan twee mensen met elkaar is 
niet toegestaan en je houdt 1,5 meter afstand van elkaar; 

• De afstand tussen verschillende tweetallen is 1,5 meter; 

• Loop je eenmaal met iemand samen, dan mag je niet met iemand van een ander 
tweetal wisselen; 

• Gezamenlijk als groep in- en uitlopen is niet toegestaan; 

• De trainer mag geen groepsgewijze instructie of uitleg geven. Samen als groep bij het 
bord staan om uitleg van het programma te krijgen is niet toegestaan; 

• De trainer mag wel instructie of uitleg geven aan een individu of een tweetal, 
uiteraard op 1,5 meter afstand. 

 
De trainers kunnen en mogen binnen deze regels een eigen invulling geven aan het 
programma en de wijze waarop zij dat communiceren.  
 
Verder gelden alle regels zoals we die voor de lockdown van 15 december jl. al kenden: 
handen wassen, niezen in de elleboog, thuis omkleden, aanmelden met een 👍,  enz. Alles 
kan nagelezen worden in het coronaprotocol. 
 
Het spreekt voor zich dat we ons op de baan aan alle regels houden! 
 
 

 
 
 
Hoe ziet het er voor onze jeugdleden uit?  
Voor onze jeugd verandert er zoals gezegd nu niets. De junioren zijn in de afgelopen periode 
doorgegaan met hun baantrainingen. Sinds kort zijn de pupillen daar nu ook weer te vinden, 
nadat zij enige tijd in de sportzaal van het Regius hebben getraind.  
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Volgende nieuwsbrief  
In de volgende nieuwsbrief besteden we ruim aandacht aan het wandelen. Daarnaast hopen 
we dan de naam bekend te maken van ons nieuwe bestuurslid voor de jeugd.  
De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 30 januari, hou je mailbox en de website in de 
gaten! 
 
Tot slot  
We schreven het in het begin al: dit is slechts een eerste begin. De huidige lockdown 
maatregelen lopen tot en met 9 februari a.s. We hopen allemaal dat er vanaf die datum 
weer ruimte ontstaat om meer in groepsverband te kunnen trainen! 
 
Suggesties, vragen of opmerkingen? Die zijn onverminderd welkom op e-mail 
voorzitter@tas82.nl  
 
 
Sportieve groet van het bestuur      
 
 

                     
 
 
 
     SPONSORNIEUWS   
Laten we in deze tijd vooral onze sponsors niet vergeten. Vanaf deze editie van de 
nieuwsbrief vestigen wij steeds de aandacht op enkele sponsors.  
Dit keer zijn dat ALL4RUNNING, AES Electronic Service en Hans B&G mannenmode. Dank 
voor jullie support! 
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