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Inleiding 
Ook dit jaar gaat de indoortraining van Daventria weer van start. De training dient ter vervanging 
van de uurtjes die gewoonlijk op het water worden doorgebracht, maar die nu te donker zijn om in 
te mogen roeien. Juist in deze tijd is het de kunst om met zijn allen gezond en fit te blijven op een 
verantwoorde manier. 
 

Wanneer 
Iedere woensdagavond starten er drie blokken: 

1. Blok één start tussen 18:30-19:30. 
Dan is er 15 minuten de tijd voor uitloop en schoonmaak (door de trainers). 

2. Daarna vindt blok twee plaats tussen 19:45-20:45, waarna weer 15 minuten volgen voor 
uitloop en schoonmaak. 

3. De derde en laatste training wordt aangeboden tussen 21:00-22:00. 
 

Locatie en aantal deelnemers 
De zaal bevindt zich in de gymzaal van de Olijfboom. Het adres is: 
Enkdwarsstraat 2, 7413 TV te Deventer. 
De zaal meet 11x18 meter = 198 m2. 
Er wordt 10m2 voor iedere persoon binnen berekend, conform de strengste richtlijnen voor 

evenementen die binnen plaatsvinden. Dit komt inclusief de trainers neer op (19,8  20) personen, 
ergo: 18 deelnemers.  
Het maximum aantal personen binnen één ruimte is vanaf de datum 29-09-2020 door de overheid 
vastgesteld op 30. 
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Trainingsdata 
Startdatum: 4 november 2020 
Vanaf en inclusief deze datum vinden er in totaal op 17 avonden trainingen plaats: 
Drie trainingen van 1 uur. Voor de trainers is er 1 kwartier voorbereidingstijd, 2 kwartieren schoonmaaktijd tussen de drie groepen door en 1 kwartier 
afbouwtijd. 
 

 Week: Datum: Trainingstijd 1: Trainingstijd 2: Trainingstijd 3: Opmerking: 

45 4 november 2020 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 Start 1 

46 11 november 2020 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 2 
47 18 november 2020 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 3 

48 25 november 2020 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 4 

49 02 december 2020 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 5 

50 09 december 2020 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 6 
51 16 november 2020 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 7 

52 23 december 2020 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kerstvakantie, geen training 

53 30 december 2020 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kerstvakantie, geen training 

01 06 januari 2021 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 8 

02 13 januari 2021 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 9 

03 20 januari 2021 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 10 

04 27 januari 2021 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 11 

05 03 februari 2021 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 12 

06 10 februari 2021 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 13 

07 17 februari 2021 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 14 

08 24 februari 2021 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Voorjaarsvakantie, geen training 

09 03 maart 2021 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 15 

10 10 maart 2021 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 16 

11 17 maart 2021 18:30-19:30 19:45-20:45 21:00-22:00 17  
Totaal 17 keer     
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Randvoorwaarden 
Welke punten zijn van belang voor het houden van een veilige training en welke middelen of acties 
worden er ingezet om deze te waarborgen? 

1. Meld je af en blijf thuis bij koorts of griepverschijnselen. 
o Heb je geen koorts of duidelijke griepverschijnselen, maar is er wel twijfel? Dat is 

ook voldoende reden voor afmelding. 
2. Desinfectie van de handen. 

o Een pompje met desinfectiemiddel zal klaar staan in iedere kleedkamer. De 
deelnemers kunnen hier de handen desinfecteren alvorens de 
gezondheidsverklaring in te vullen. 

3. Triage voor aanvang van iedere training / gezondheidsverklaring. 
o Aan alle deelnemers wordt voor aanvang van iedere training gevraagd om een 

gezondheidsverklaring in te vullen (zie bijlage 1).Deze zullen klaarliggen in de 
kleedkamers met een aparte pen bij ieder document. Pennen die bij ingevulde 
verklaringen liggen zijn gebruikt en dienen niet nogmaals gebruikt te worden. 
Verklaringen worden door de trainers verzameld en de pennen gereinigd. 

4. Houd 1,5 meter afstand. Niet alleen tijdens de training, ook bij aankomst en vertrek. 
o Gefixeerde sportplekken. Géén circuitvorm of attributen die worden door gewisseld. 
o Routing: Markeringen op de grond met looprichting. 
o Actieve aanmoediging door de trainers om hier alert op te blijven 

5. Geen gebruik van de kleedkamers en douches. Wc’s alléén in uiterste nood. 
o Het is wenselijk dat iedere sporter volledig omgekleed en wel arriveert. 
o Alle overige spullen (bidons, bovenkleding, handdoeken e.d.) kunnen worden 

neergelegd in een hoepel, behorende bij iedere gefixeerde sportplek. 
6. Voorkom kruising van groepen 

o Er is één ingang (reguliere ingang bij de kleedkamers) en één uitgang (de nooddeur 
aan de noord-west kant van de gymzaal). 

o Niet eerder dan 10 minuten van tevoren arriveren, en maak gebruik van de 
aangegeven looproutes. 

7. Ventilatie 
o (Tussen)deuren en ramen worden zo veel als mogelijk open gehouden. 
o Een werkend ventilatiesysteem is aanwezig, deze wordt voor aanvang van de eerste 

training ingeschakeld. 
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Tijdsplanning  
Tijd Gebeurtenissen Acties 

18:10 Trainers aanwezig De trainers plaatsen de gezondheidsverklaringen met pennen in kleedkamers 
De trainers plaatsen de sportmatten op tenminste 1,5 meter afstand en bij iedere 
mat een hoepel waar de sporters hun eigendommen kwijt kunnen 
De trainers schakelen het ventilatiesysteem in en openen de ramen en 
tussendeuren  

18:20 Begin instroom 
groep 1 via de 
reguliere ingang 

De sporters komen in sportkleding aan en houden bij aankomst buiten 1,5 meter 
afstand tot andere arriverende sporters. 
Vrouwen gaan naar de linker- en mannen gaan naar de rechter kleedkamer 
De sporters reinigen hun handen met het desinfectiemiddel in de kleedkamer 
De sporters tekenen de gezondheidsverklaring in de kleedkamer en volgen de 
looprichting naar de zaal,  
De sporters kiezen een trainingsplek uit en plaatsen hun eigendommen in de 
bijbehorende hoepel 

18:30 Start training 1 Trainer 1 sluit de toegangsdeur en verzamelt de gezondheidsverklaringen 
Trainer 2 Start met de warming up en de training 
Trainer 1 sluit zich aan bij trainer 2 en de deelnemers 
Trainen maar!! 

19:30 Einde training 1 De sporters verlaten met hun eigendommen de sportzaal via de nooduitgang en 
letten hierbij op onderlinge afstand 

19:30 Schoonmaak en 
voorbereiding 
voor training 2 

Trainer 1 reinigt de pennen en legt deze terug, samen met blanco 
gezondheidsverklaringen in de kleedkamers 
Trainer 1 opent de toegangsdeur 
Trainer 2 reinigt de sportmatten en de ruimte binnen de hoepels 

19:35 Begin instroom 
groep 2 via de 
reguliere ingang 

De sporters houden bij aankomst buiten 1,5 meter afstand tot andere arriverende 
sporters 
De sporters reinigen hun handen met het desinfectiemiddel in de kleedkamer 
De sporters tekenen de gezondheidsverklaring in de kleedkamer en volgen de 
looprichting naar de zaal 
De sporters kiezen een trainingsplek uit en plaatsen hun eigendommen in de 
bijbehorende hoepel 

19:45 Start training 2 Trainer 1 sluit de toegangsdeur en verzamelt de gezondheidsverklaringen 
Trainer 2 Start met de warming up en de training 
Trainer 1 sluit zich aan bij trainer 2 en de deelnemers 
Trainen maar!! 

20:45 Einde training 2 De sporters verlaten met hun eigendommen de sportzaal via de nooduitgang en 
letten hierbij op onderlinge afstand 

20:45 Schoonmaak en 
voorbereiding 
voor training 3 

Trainer 1 reinigt de pennen en legt deze terug, samen met blanco 
gezondheidsverklaringen in de kleedkamers 
Trainer 1 opent de toegangsdeur 
Trainer 2 reinigt de sportmatten en de ruimte binnen de hoepels 

20:50 Begin instroom 
groep 3 via de 
reguliere ingang 

De sporters houden bij aankomst buiten 1,5 meter afstand tot andere arriverende 
sporters 
De sporters reinigen hun handen met het desinfectiemiddel in de kleedkamer 
De sporters tekenen de gezondheidsverklaring in de kleedkamer en volgen de 
looprichting naar de zaal,  
De sporters kiezen een trainingsplek uit en plaatsen hun eigendommen in de 
bijbehorende hoepel 
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21:00 Start training 3 Trainer 1 sluit de toegangsdeur en verzamelt de gezondheidsverklaringen 
Trainer 2 Start met de warming up en de training 
Trainer 1 sluit zich aan bij trainer 2 en de deelnemers 
Trainen maar!! 

22:00 Einde training 3 De sporters verlaten met hun eigendommen de sportzaal via de nooduitgang en 
letten hierbij op onderlinge afstand 

22:00 Schoonmaak en 
verlaten pand 

De trainers reinigen en verzamelen de pennen 
De trainers reinigen de sportmatten en de hoepels en bergen deze op 
De trainers schakelen het ventilatiesysteem uit en sluiten de ramen en 
tussendeuren.  
De trainers verlaten het pand en sluiten deze af. 
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Belangrijke sport-gerelateerde weetjes: 
 
Weetje: De kans dat men besmet raakt doordat men een sporttoestel en/of sportattributen 
aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten 
het lichaam. 
Weetje: Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur 
en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen 
zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. 
Specifieke maatregel: We desinfecteren de sportmaterialen en wassen regelmatig de handen met 
water en zeep of met desinfectiemiddel. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kan eenvoudig 
gereinigd worden met een gewoon schoonmaakmiddel.   
 
Weetje: De 1,5 meter maatregel geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale sportcontact om, 
zoals de warming-up, de binnenkomst en het vertrek en het eventueel voor- of nabespreken. 
Specifieke maatregel: Minimaliseer contact buiten de sport om. Nabespreken doen we buiten en 
ook op afstand. 
 
Weetje (inkopper?!): Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het 
virus uit de luchtwegen (neus, keel of longen) via kleine druppeltjes (aerosolen) in de lucht.  
Belangrijke nuance: Niet alleen bij hoesten of niezen, maar ook tijdens zwaardere ademhaling (door 
bijvoorbeeld sportieve inspanning) hebben deze druppeltjes) een groter bereik.  
Specifieke maatregel: Daarom kiezen we voor het hoogst aantal aanbevolen vierkante meters per 
deelnemers (10m2) en dienen alle deelnemers voor de start van de training een 
gezondheidsverklaring in te vullen. 
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Bijlage 1, gezondheidsverklaring: 
Hieronder de gezondheidsverklaring zoals we deze willen uitdelen. Er is een document in de mail 
bijgevoegd waardoor er twee per A4’tje kunnen worden afgedrukt.  
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