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We zijn blij dat we groepslessen in de buitenlucht mogen geven. Dit mogen we met 
inachtneming van onderstaande Corona Huisregels. Daarom zijn de groepen kleiner 
als je normaal gewend bent! 

1 Houd 1,5 meter afstand; 

2 Kom uitsluitend op afspraak/reservering; Zonder reservering heb je geen toegang tot de outdoor 

groepslessen en het buitenterrein van Lifestyle center Laarbeek; 

3 Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie en wacht in de buurt 

van de aangegeven wachtruimte  (1,5 meter in acht nemend) volg de instructies van de instructeur of 

gastheer/vrouw. Samen met de instructeur loop je als groep naar je trainingszone; 

4 Je kunt de locatie per fiets, met de auto of wandelend bereiken. We stellen het op prijs als je zoveel 

mogelijk met de fiets naar de club komt! Volg de aangegeven route op het parkeerterrein; 

 

  
5 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest, verhoging (vanaf 38 C°), als je ziek bent of in de afgelopen 72 uur ziek bent geweest; 

6 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 

7 Schud geen handen, geef geen high fives en vermijd alle vormen van fysiek contact; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Corona huisregels voor 
groepslessen in de buitenlucht 
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8 Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet. De accommodatie binnen is NIET 

toegankelijk; 

9 Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis je handen met zeep, minimaal 20 seconden en gebruik 

de handgel die door je instructeur vooraf aan de les ter beschikking wordt gesteld; 

10 Volg de aangegeven route op aanwijzing van je instructeur; 

11 Het gebruik van een handdoek is verplicht. 
In verband met de aangescherpte Corona hygiëne maatregelen lenen we geen handdoeken uit; 

12 We trainen in de buitenlucht. Zorg voor de juiste kleding en buitensportschoenen. Houd rekening met de 
weersomstandigheden en breng zaken zoals een extra warme trainingsoutfit, extra hoofdbedekking tegen 
de zon of zonnebrandcrème van thuis mee; 

13 Je mag een bidon met drinken meenemen. We adviseren zelfs om goed te drinken. Neem na de training 
alle meegebrachte drinkwaren/bidons/flesjes ook weer mee naar huis; 

14 Maak alle door jou gebruikte materialen/toestellen direct na gebruik schoon met de daarvoor beschikbaar 

gestelde reinigingsmiddelen/schoonmaakdoekjes/schoonmaakmaterialen. Je instructeur zal daarbij 

aangeven wat belangrijk is;  

15 Alle trainingen duren 40 minuten. Dit om zoveel mogelijk sporters de gelegenheid te geven om te kunnen 

trainen. Na de training loop je samen met je groep, onder begeleiding van je  instructeur, naar het 

parkeerterrein terug en dien je de accommodatie/ het terrein zo snel mogelijk te verlaten. Blijf niet 

rondhangen, maar ga direct naar huis; 

16 Er zijn geen toeschouwers toegestaan en niemand mag blijven wachten op het parkeerterrein;   

17 Ga niet maximaal trainen maar train op 70% van normaal indien je gedurende langere tijd niet hebt 
getraind. 

18 Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van 

de infectie; 

 

 

 

We wensen je heel veel sportplezier! 


