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In het overleg van de trainers Sportief Wandelen is afgesproken om meer (gezamenlijk) te gaan 

communiceren over allerlei zaken. We zullen dat steeds doen na een overleg, Het heeft even 

geduurd, maar op dinsdag 20 april was weer een overleg. En gelijk een primeur; het overleg 

was online, dus ieder vanuit de eigen huiskamer. 

 

 

Wandelen in Coronatijd: 

 

Na weer een (te) lange tijd (in de lockdown) 

niet in verenigingsverband te kunnen 

wandelen, zijn eind maart de 1
e
 trainingen  

weer van start gegaan. Helaas zijn we door 

Corona nog erg gebonden aan een aantal 

landelijke richtlijnen. Deze worden in 

hoofdzaak besloten door het kabinet en 

komen voor de sport in het bijzonder via de 

Rijksoverheid, NOC/NSF, 

Atletiekunie/KWBN bij de sportverenigingen 

terecht.  

Voor ons zijn op dit moment de belangrijkste 

richtlijnen: 
 Alle hygiëne-maatregelen zijn en blijven van kracht. 

Voornaamste is dat sporters bij klachten thuis blijven. 

 Er wordt gesport in groepjes van maximaal 4 personen. 

 Er wordt niet gemengd tussen de groepen, sporters blijven de 
hele training in dezelfde groep. 

 Individueel wordt steeds 1,5 meter afstand gehouden. 

 Tussen de groepen is steeds voldoende afstand, waarbij een 
minimum van 10 meter wordt aangehouden. 

 Bij aanvang van de training (verzamelen) worden direct de 
groepjes geformeerd. 

De verwachting is dat er de komende 

maanden versoepelingen zullen worden 

doorgevoerd. En dat we (dus) weer gezellig 

met een grote(re) groep op pad kunnen. 

Hierover worden jullie geïnformeerd. 

 

Kom je ook weer wandelen? 

 

We hebben vastgesteld dat nog niet iedereen 

voldoende vertrouwen heeft om weer bij 

Fortuna te komen wandelen. Uiteraard 

bepaal jezelf of het goed voelt om weer naar 

de Zwembadweg te komen. Wel denken wij 

dat we er alles aan doen om de wandelingen 

bij Fortuna veilig te laten verlopen. Wij 

houden ons aan de maatregelen en zoeken 

daar waar mogelijke rustige en brede 

wegen/paden op. Ook zal er af en toe in 

overleg een andere startplaats worden 

gekozen.Daarbij is het sporten in het 

algemeen en wandelen in het bijzonder een 

activiteit die goed is voor lijf en leden en in 

de buitenlucht plaats vind. En gelukkig 

neemt de vaccinatiegraad de komende 

weken sterk toe en daarmee het risico op 

besmetting flink af. Mocht je ondanks alles 

twijfelen of je zelf weer vertrouwd kunt 

komen wandelen, neem dan s.v.p. contact op 

met jouw eigen trainer. 

Kom dus weer wandelen en neem gerust 

iemand mee (4 keer gratis en vrijblijvend 

meedoen is mogelijk). Dat kan op 

maandagmorgen, dinsdag- of 

donderdagavond.  

 

Planning overleggen: 

 

Standaard houden we  twee keer per jaar 

een overleg. Een in het voorjaar (mrt/apr) 

en een in het najaar (sep/okt). Omdat er nu 

(met name rondom Corona) veel speelt 

hebben we besloten om tussentijds een kort 

online overleg te houden. Dit zal zijn op 

dinsdag 25 mei. 

 

 

Heb je op- of aanmerkingen, suggesties ter verbetering of zomaar wat te melden, neem dan 

contact op met jouw trainer. Bij hem of haar kun je ook terecht voor punten die in een volgend  

overleg aan de orde moeten komen. Dat overleg staat gepland voor 25 mei. 


