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1. Doel 

Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvaten voor trainsters, turnsters en 
ouders/verzorgers met betrekking tot het opstarten van de activiteiten van Turnvereniging Sportief 
volgens de geldende landelijke regels en adviezen van het RIVM, de gemeentes Oss en Landerd en 
die van de sportcomplexen van SV Top, Berghem Sport, DAW, Herpinia, Festilent en tuin aan huis in 
Koolwijk. 

2. Reikwijdte 

Dit protocol heeft betrekking op de activiteiten van Turnvereniging Sportief voor alle jeugdleden t/m 
18 jaar, evenals volwassen leden en trainsters. 

3. Corona aanspreekpunt 

Op het terrein zijn de trainsters verantwoordelijk voor het handhaven van de regels zoals die zijn 
opgesteld in dit protocol. 

Aanspreekpunt vanuit Turnvereniging Sportief voor leden en gemeente m.b.t. het Corona protocol is 
Marieke van Schadewijk (mariekevanschadewijk@gmail.com / 06-27887484) 

4. Algemeen 

Locaties 

Alle lessen worden gegeven in de buitenlucht. De lessen mogen gegeven worden op de volgende 
locaties: 

• Oss: SV Top 

• Berghem: Berghem Sport 

• Schaijk: DAW Schaijk 

• Herpen: Herpinia 

• Zeeland: Festilent 

• Koolwijk, Bosweg 2 (voor selectie middenbouw) 

Turnvereniging Sportief geeft de lessen op de sportvelden van bovenstaande locaties. Wanneer het 
weer geen lessen in de buitenlucht toelaat zullen de lessen niet door gaan. Dit wordt op 3 uur van 
tevoren aan onze leden gemeld via de betreffende groeps-apps en via onze Facebookpagina → 
https://www.facebook.com/sportief.oss  

Lesrooster 

Wij draaien een aangepast lesrooster (corona-lesrooster), zodat we alle turnsters wekelijks kunnen 
laten bewegen en turngerelateerde training kunnen geven. De lestijden, dagen en locatie, maar ook 
de groep samenstellingen zijn in een aantal gevallen anders dan normaal. 

Het aangepaste lesrooster zal op de website worden geplaatst en naar alle turnsters / ouders / 
verzorgers worden gemaild. 

Wij ontvangen graag ruim van tevoren een afmelding wanneer een turnsters niet kan komen turnen. 
De afmelding mag zoals altijd bij de eigen trainster worden gedaan. 
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Omgaan met onverwachte situaties 

Trainsters mogen naar eigen inzicht op een zo bewust mogelijke en hygiënische wijze omgaan met 
onverwachte situaties. Als een kind valt, kan het nodig zijn om dichtbij het kind te komen voor haar 
eigen veiligheid en gemoedsrust. Het handelen van de trainsters moet daarbij altijd in lijn zijn met dit 
protocol, de regels en adviezen van het RIVM, de gemeentelijke regels en die van de sportcomplexen 
waar we te gast zijn. 

Aanvullingen en aanpassingen van dit protocol 

Dit protocol is een levend document. Het protocol zal in de komende periode zo nodig aangepast en 
aangevuld worden daar wanneer aanpassingen van de landelijke richtlijnen van het RIVM, de 
gemeentelijke regels en die van de sportcomplexen daar aanleiding toegeven. Ook kunnen 
onduidelijkheden of zaken die in de praktijk niet blijken te werken aangepast worden. Opmerkingen 
en aanvullingen mogen gemaild worden naar mariekevanschadewijk@gmail.com en/of 
sportief.oss@gmail.com  

5. Wanneer mag je niet naar de les komen 

Turnsters, ouders en trainsters blijven thuis wanneer: 

• Je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Ook als je maar een beetje last 
hebt blijf je thuis; 

• Iemand uit je huishouden koorts (38 C° of meer) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 
24 uur geen klachten heeft, mag de turnster weer naar de training komen; 

• Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19): 14 dagen nadat de 
positief geteste persoon voor het laatst ziekteverschijnselen heeft gehad mogen de huisgenoten 
weer naar de turnles komen; 

• Als we opmerken dat een turnster, ondanks het hebben van een van de hierboven beschreven 
klachten, aanwezig is bij de training, dan zal de trainster de ouders/verzorgers opbellen en vragen 
om het kind op te komen halen.  

6. Algemene hygiëne regels 

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. Uitzondering hierop is 
er voor kinderen tot en met 12 jaar. Al richten we onze lessen wel zo in dat ook de turnsters onder de 
12 jaar geen fysiek contact hebben met elkaar. 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

• Ga voordat je naar de turnles vertrekt thuis naar het toilet. Op de accommodaties zijn de 
toiletgebouwen dicht. 

• Was voor je les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden 

• Was na het turnen als je weer thuiskomt je handen met water en zeep 

• Voor de turnsters vanaf 13 jaar hebben we tijdens de les desinfectiegel om tussentijds de handen 
te desinfecteren. 

• Omkleden en douchen doe je thuis 

• Vermijd het aanraken van je gezicht 

• Schud geen handen 
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7. Lesinhoud 

De buitenlessen zullen wezenlijk anders zijn dan het lesaanbod wat we normaliter in de turnzaal 
kunnen aanbieden. We gaan ons met name richten op oefeningen ter bevordering van lenigheid, 
kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie/evenwicht en spanning. Daarnaast zullen we turngerichte 
oefeningen aanbieden die de turnsters zelfstandig zonder fysieke hulp kunnen uitvoeren.  

8. Kleding en benodigdheden 

• Turnsters hebben hun sportkleding thuis al aan gedaan, inclusief sportschoenen waarop je goed 
kunt rennen en springen (geen turnschoentjes). 

• Turnsters hebben kleding aan waarin vrij bewogen kan worden. De kleding is aangepast aan de 
buiten temperatuur. Een turnpakje mag uiteraard. Als het te koud is, wel graag iets er overheen 
aantrekken. 

• Er zal een plek zijn waar eventuele jassen en drinkflessen geplaatst kunnen worden. 

• Neem je eigen bidon of waterfles mee voorzien van naam en zorg dat deze met water gevuld is. 
Turnsters mogen onderling geen bidons delen. Ook zusjes niet. Zorg er dus voor dat de turnster zelf 
drinken bij heeft. 

9. Vervoer en aankomst turnsters 

• Kom maximaal tien minuten voor aankomst van de training aan bij het terrein. 

• Kom zo veel mogelijk met eigen vervoer zodat het openbaar vervoer niet belast wordt 

• Auto’s moeten (tijdens het halen en brengen) op een daarvoor aangewezen plaats parkeren 
(parkeervak) zonder overlast voor evt omwonenden. 

• Fietsen worden neergezet in de hier voor dienende buitenstalling. Zorg hierbij voor voldoende 
ruimte tussen de fietsen. 

• Turnsters worden (indien zij dit niet zelfstandig kunnen) naar de ingang van het terrein begeleid 
door de ouder. Bij de ingang worden de turnsters opgevangen door de trainster. 

• Brengers en halers mogen niet komen/blijven kijken.  

 

10. Tijdens de turnles 

• Alle lessen worden iets ingekort, zodat er (waar mogelijk) 10 minuten speling is tussen de lessen. In 
deze tijd kunnen de turnsters vertrekken en de turnsters uit de volgende groep aankomen zonder dat 
ze elkaar tegen komen. 

• Turnsters worden door de trainster opgevangen bij de ingang van het sportcomplex en naar de 
trainingsplaats op de accommodatie begeleid. 

• Turnsters tot en met 12 jaar hoeven zich niet aan de anderhalve meter afstand te houden (en dat 
gaat ook niet in de jongste groepen). Wel worden de turnsters aangemoedigd om op enige afstand 
van elkaar te staan en houdt de trainster wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de turnsters. De 
lessen zijn hierop ook ingericht. 

• De lessen worden zo aangepast dat de turnsters van 13 jaar en ouder voldoende afstand van elkaar 
kunnen houden. 

  



11. Vertrek turnsters 

• Na de les pakken de turnsters hun eigen spullen 

• De trainster controleert of de doorgang vrij is 

• De trainster begeleidt de turnsters t/m 12 jaar naar het ophaalpunt, waar de ouders staan te 
wachten (ingang sportcomplex). De ouders houden afstand van elkaar. Of zij blijven in de auto 
wachten. 

• De trainster laat de turnsters van 13 jaar en ouder 1 voor 1 vertrekken naar hun fiets of ouders die 
ze op komen halen. De ouders houden afstand van elkaar. Of zij blijven in de auto wachten. 

• De turnsters verlaten direct het terrein. Ze blijven dus niet staan kletsen. 

• Zodra de turnster bij de ouders is vertrekken ze gelijk en blijven ze niet staan kletsen. 

• Zodra de turnster thuis is, worden de handen, armen en het gezicht gewassen. 

12. Reinigen materialen door de trainsters 

De gebruikte materialen worden met desinfectiedoekjes schoongemaakt wanneer er een andere 
trainster gebruik van gaat maken én na iedere trainingsdag. 

 

Zo, dat was een hele reeks aan regels!  

Naast deze hele belangrijke richtlijnen die we moeten hanteren, heeft Sportief natuurlijk het sociale 
aspect van het turnen altijd hoog in het vaandel staan. Juist nu. We gaan er dan ook gezellige lessen 
van maken en hopen dat alle turnsters na een klein uurtje turnen en bewegen met een fijn gevoel 
weer naar huis gaan. En hopelijk mogen we binnenkort weer op de toestellen in de turnzalen! 


