
Bericht van trainers en bestuur voor Heemstede en Alkmaar

BEDANKT

Allereerst stellen we het zeer op prijs dat iedereen lid is gebleven, ook tijdens de periode
dat we niet konden (en kunnen) trainen!

Gelukkig kunnen we met een aantal van jullie weer gaan trainen, want we hebben daarvoor groen
licht gekregen van de gemeente Alkmaar. Kinderen en jongeren krijgen vanaf 4 mei weer ruimte
voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

Kinderen t/m 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 t/m 18 jaar
mogen onder begeleiding buiten sporten met 1,5 meter afstand ertussen. Ouders mogen niet
toekijken en kleedkamers zijn gesloten.
Aan de groep kinderen t/m 12 jaar gaan we spelvormen en schermtrainingen geven, en aan de
groep van 13 t/m 18 jaar geven we fysieke trainingen en voetenwerk.

Leden, ouder dan 18 jaar
Hoe graag we dat ook willen, buitentraining voor volwassen leden is op dit moment nog niet
mogelijk. We hopen dat dit niet lang meer duurt. Blijf in beweging. Klik voor de laatste online
training van Alexander Moraru (en schrijf je in voor zijn updates) op zijn youtubekanaal.

Oproep: sluit je aan bij onze whats-appgroepen voor de laatste info
Via whatsapp kunnen trainers jullie informeren over de training, het weer en de buitenlocatie. Check
of je bent aangehaakt, stuur je naam en leeftijd: voor Heemstede naar Djoeke via 06-29574639 en
voor Alkmaar naar Jeroen via 06-51783516.

NJK 6 en 7 juni vervalt
De KNAS is op zoek naar een alternatief.
 

ALKMAAR
 
Buitentraining start vanaf maandag 4 mei op
het grasveld en trottoir bij de hoofdingang van
Sportcomplex De Meent. Adres Terborchlaan
301 in Alkmaar.

De tijden:

Maandag van 17.30 tot 19.00 uur
fysieke training met Mariëlle
Valenteijn. Leeftijd 13 t/m 18 jaar.
Woensdag en vrijdag van 17.15 tot
18.45 uur warming up en schermen
voor leeftijd t/m 12. De schermles is
met mechanische floret en er kan
materiaal in bruikleen gekregen
worden.
Woensdag en vrijdag van 19.00 tot
20.30 uur fysieke training met
voetenwerk aan de groep leeftijd 13

HEEMSTEDE

Er is toestemming gevraagd om buitentraining
te geven in Heemstede. De gemeente is helaas
nog niet zover. Zonder toestemming kunnen
wij geen buitentraining geven omdat we dan
een boete riskeren in verband met
'samenscholen' van 3 of meer personen. We
doen er alles aan zo snel mogelijk
toestemming te krijgen. 
 
Op het moment dat de buitentraining in
Heemstede start neemt Marijn de Jong
schermmateriaal mee, zodat iedereen eigen
materiaal kan krijgen tot de
coronamaatregelen over zijn.
 

PROTOCOL BUITENTRAINING

https://hollandschermen.us19.list-manage.com/track/click?u=58ebc0e60e3f1d18a4fe8b4ef&id=bd29a55297&e=a34ceef146


t/m 18 jaar. Neem mee; een eigen
bidon, yoga/ gym matje, handdoek,
floret en handschoen als
trainingsattribuut.

Training gaat niet door bij regen en storm, hou
de groepsapp in de gaten voor de laatste
informatie.
Ouders zetten jeugdlid af en halen op, maar
zijn niet aanwezig bij de training.
Schermmateriaal is te leen bij Marijn de Jong.
 

PROTOCOL
 
poster voor sporters
poster voor ouders en verzorgers.
 

In navolging van de nationale sportkoepel
NOC-NSF adviseert het bestuur en trainers van
HollandSchermen onze leden om de
onderstaande maatregelen uit te voeren. Lees
ze goed voor je komt trainen:
• 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 38C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft.
je mag je kind weer laten sporten en naar
buiten als alle leden van het huishouden 24
uur symptoomvrij zijn;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden
positief getest is op het coronavirus (COVID-
19).
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact
met deze persoon nog ziek kunt worden, moet
je 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 t/m 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.
 

https://hollandschermen.us19.list-manage.com/track/click?u=58ebc0e60e3f1d18a4fe8b4ef&id=c062e5f4b2&e=a34ceef146
https://hollandschermen.us19.list-manage.com/track/click?u=58ebc0e60e3f1d18a4fe8b4ef&id=6bfe4ab72e&e=a34ceef146

