
 

 

 

 

Nieuwsflits 

 4 november 2020 
 De huidige besluiten zijn gemaakt op de 

informatie die nu voorhanden is. Het bestuur 

hoopt op een verantwoorde manier onze 

sporten te kunnen blijven beoefenen. 

Tevens zij opgemerkt dat de Veiligheidsregio 

ZHZ, gezien de stijgende besmettingen in de 

regio Zuid-Holland Zuid, waaronder Dordrecht, 

de maatregelen kan verscherpen, zoals een 

volledige lockdown en instelling van een 

avondklok. 

 

Laten wij ons aan de maatregelen houden. Door 

de afdeling Toezicht van de gemeente wordt er 

regelmatig op de atletiekaccommodatie 

gecontroleerd!!! 

  

 

 

Gedeeltelijk Lockdown van 14 oktober met 

ingang van 4 november 2020 tijdelijk 

uitgebreid. Deze uitbreidingen gelden 

vooralsnog tot 19 november. 

Wat betekenen de Corona maatregelen voor 

“Fortius”? 

 

Atletiek, Nordic Walking, Sportief wandelen. 

worstelen, kickboksen, kick fun & boxing 

Voor de jeugdtrainingen verandert er niets. 

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar 

hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 

meter afstand te houden. Wel 1½ meter afstand 

houden tot de trainer. Voor individuele 

binnensporten geldt het criterium m.b.t. een 

maximum van 30 personen per zelfstandige 

ruimte, alsmede het criterium voor individuele 

buitensporten, waarbij een maximum van 2 

personen per groepje, niet.       

Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten 

niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. 

Voor jongere kinderen geldt deze beperking 

niet. 

 

Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan 

als het mogelijk is om onderling 1,5 meter 

afstand te houden. Maximaal 2 personen 

mogen samen sporten! 



 

 

Voor individuele binnensporten geldt een 

maximum van 30 personen per zelfstandige 

ruimte. Waarbij er een maximum geldt van 2 

personen per groepje (exclusief trainer). De 

trainers zien erop toe dat het maximum van 30 

personen niet wordt overschreden. 

Indien mogelijk en de trainingen dit toelaten, zo 

veel mogelijk buiten sporten. 

 

Voor individuele buitensporten geldt een 

maximum van 2 personen per groepje 

(exclusief trainer). Er mogen meer groepjes 

naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 

meter tussen de groepjes zit. En zolang er een 

duidelijke afbakening is tussen de groepjes en 

zij niet mengen. 

 

De groepslessen zijn tot 19 november 2020 

verboden.  

 

Fitness 

Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan 

als het mogelijk is om onderling 1,5 meter 

afstand te houden. Voor individuele 

binnensporten geldt een maximum van 30 

personen per zelfstandige ruimte. Gezien onze 

beschikbare ruimte brengen wij dit terug tot 20 

personen en doen een beroep op uw 

verantwoordelijkheid om dit na te leven. Zo 

kunnen wij de fitness open houden. Vul bij 

binnenkomst het registratieformulier in. 

  

 

Bij klachten, zowel bij volwassenen als 

jongeren/kinderen, zoals griepverschijnselen, 

verkoudheid, hoesten, koorts of iets dergelijks 

en indien deze verschijnselen of corona 

besmetting bij huisgenoten voorkomen, blijf 

thuis! Bij twijfel over besmetting contact 

opnemen met de GGD voor een test. Voor jezelf 

bijhouden wanneer er gesport is en met wie je in 

contact bent geweest. 

Handen wassen. Voldoende desinfecterings 

middelen zijnaanwezig. 

Houd je aan de 1½ meter afstand! 

Draag mondkapjes in de openbare ruimtes! Dit 

geldt niet tijdens de trainingen. Dus na de 

training mondkapje op! 

Het materiaal na de training desinfecteren. 

  



 

 

 

 

Kantine, kleedkamers en douches zijn dicht. 

De toiletten zijn wel toegankelijk. Kleed je thuis 

om en ga na de training onmiddellijk naar 

huis. 

 

Publiek tijdens de trainingen is niet 

toegestaan! 

 

Wedstrijden vinden geen doorgang. 

 
Zie ook de 

navolgende 

websites:  

 

www.fortiusdrechtsteden.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown 

https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-versie141020.pdf 

https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2020/11/noodverordening-4-november-2020-vrzhz.pdf 

 

http://www.fortiusdrechtsteden.nl/

