
 
 

Protocol hervatten trainingen KennemerRunners 
 
Haarlem, 19 mei 2020        Documentversie 1.0 
 
Algemeen: 

- KennemerRunners zijn een loopgroep, geen vereniging. Iedereen loopt en neemt deel op 
eigen verantwoordelijkheid. De Kennermerrunners hebben 2 vaste trainers, 2 reserve 
trainers en een coördinatieteam bestaande uit 4 personen. 

- Er wordt op 2 momenten in de week getraind in de Kennemerduinen (wanneer de duinen 
niet toegankelijk zijn op de openbare weg in Bloemendaal), te weten op dinsdag van 19.00 
uur tot 20.30 uur en op zaterdag van 09.30 uur tot 11.00 uur. Op deze training zijn per keer 
maximaal 15-20 personen aanwezig. Deelname aan een training is een eigen beslissing.  

- Normaal gesproken wordt er verzameld bij Mixed Hockey Club HBS, alwaar we een tweetal 
kleedkamers gebruiken. Zolang er maatregelen van kracht zijn maken we op geen enkele 
wijze gebruik van de faciliteiten van Mixed Hockey Club HBS.  

 
Corona communicatie: 

- De KennemerRunners hebben een verantwoordelijke aangesteld voor de communicatie 
omtrent corona, dit is Monique Wekking met het volgende telefoonnummer 06-58840544. 
Bij vragen over dit protocol kan eenieder zich wenden tot haar.  

 
Veiligheid- en hygiëneregels voor alle KennemerRunners: 

- voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 
- blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 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 veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, 

moet je thuis blijven tot veertien 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 zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 

- blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

- ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

- houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 
huishouden 

- hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
- ga voordat je naar het sporten vertrekt thuis naar het toilet; 
- douche thuis en niet op de sportlocatie; 
- sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij  

in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;  



 
 

Verdere regels: 
- vermijd het aanraken van je gezicht; 
- schud geen handen; 
- kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

daarna naar huis. 
- kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat; 
- kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk 

gebruik van het OV; 
- houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de 

Rijksoverheid;  
- kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je 

kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
- kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en 

wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 
- volg altijd de aanwijzingen op van de trainers, blijf bij je eigen trainingsgroep indien er 

meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn; 
- neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
- verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. 

 
 
Corona-coordinator: 

- per training is er een aangestelde corona-coordinator. Dit is de trainer van dienst, conform 
het vastgestelde trainersrooster. Wanneer de geplande trainer onverhoopt niet kan, wordt 
er door het C-team (coordinatie team) een vervanger geregeld. De taak van deze coordinator 
is om toe te zien op hetgeen in dit protocol is vastgesteld.  

 
  



 
 

Trainingslocatie: 
- De trainingen zelf vinden plaats in de Kennemerduinen, zie hieronder voor de vormgeving 

van de training. 
- Er wordt gezamelijk gerekt en gestrekt op de parkeerplaats bij Scouting Bos en Duin, net 

buiten de ingang van de Kennemerduinen: 
 

 
 
  



 
 

Bovenstaand is de hoofdlocatie om te trainen. 
Af en toe zullen doen we graag een heuveltraining bij de Middenduin of vanaf ingang ’t Wed. 
In dat geval zal het rekken en strekken gebeuren bij  respectievelijk 1) het grasveld voor het 
bruggetje aan het begin van de looproute met rode paaltjes of 2) het strandje van het ’t wed. Er is 
daar ruim plek om met 15 personen op gepaste afstand van elkaar en andere aanwezigen te kunnen 
strekken.  
 
Vormgeving van de training zelf: 

- We verzamelen bij de parkeerplaats van Scouting Bos en Duin, op minimaal 1,5m afstand van 
elkaar. Let op: dus niet bij Mixed Hockey Club HBS, en niet in de Kennemerduinen zelf.  

- Onder begeleiding van de trainer worden op deze locatie rek- en strek oefeningen uitgevoerd 
op minimale afstand van anderhalve meter van elkaar 

- Na deze gezamenlijke warming up wordt de groep onderverdeeld in groepjes van maximaal 3 
personen. 

- Elk groepje gaat separaat richting de Kennemerduinen via ingang Bleek en Berg en gaat 
separaat van de andere groepjes een andere richting van de duinen in om te gaan hardlopen. 

- Binnen elk groepje van 3 dient men minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te 
bewaren.  

- Bewaar voldoende afstand ten opzichte van de andere groepjes, ga een andere richting uit 
om elkaar niet tegen te komen 

- Drukke paden en wegen dienen zoveel als mogelijk vermeden te worden. Tegenliggers 
worden de ruimte gegeven om op 1,5m te passeren. 

- Na afloop van training wordt er niet meer verzameld met de groep en gaat iedereen zo 
spoedig mogelijk individueel weer huiswaarts.   

- We blijven trainen op de vaste tijdstippen: dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur en op 
zaterdagochtend van 09.30 uur tot 11.00 uur aangezien dit relatief rustige tijdstippen in de 
duinen zijn.  

 
 
Gebruikt je gezond verstand en sport verstandig!  
 
http://www.kennemerrunners.nl/ 
http://www.kennemerrunners.nl/info/ 


