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Beste Marvelleden, trainers en ouders, 
 

Voor u ligt de tweede editie van het anderhalve-meter protocol van Atletiekvereniging Marvel. De 
eerste versie had nog uitsluitend betrekking op de jeugd. Een uitgebreide aanpassing is nodig omdat 
met ingang van 11 mei ook de volwassenen weer mogen gaan trainen, maar nog altijd onder strikte 
voorwaarden. 

• Pupillen mogen onder begeleiding vanaf 6 mei buiten trainen waarbij de anderhalve meter-
maatregel niet geldt 

• Voor Junioren A, B, C en D (mits niet ouder dan 18 jaar) geldt hetzelfde maar mét 
inachtneming van de anderhalve meter-maatregel 

• Atleten ouder dan 18 jaar mogen vanaf 11 mei weer georganiseerd in de buitenlucht trainen 
mét inachtneming van de anderhalve meter-maatregel 

• Atleten en trainers uit de zogenaamde Corona-risicogroepen (70 jaar en ouder, of met een 
kwetsbare gezondheid) wordt met klem geadviseerd om voorlopig nog niet aan de trainingen 
mee te doen.  

• Voor zowel jong en oud blijft er minstens tot 1 september een verbod op wedstrijden. 
 

Voor Atletiekvereniging Marvel betekent dit dat we op woensdag 6 mei de trainingen voor de 
jeugd gaan hervatten, en vanaf maandag 11 mei de trainingen voor de volwassenen, maar wel 
volgens het anderhalve meter-protocol hieronder! Lees dit goed door!  
 
Dit Marvel anderhalve meter-protocol is gebaseerd op het algemene Sportprotocol Verantwoord 
Sporten Kinderen en Jeugd van NOC*CSF, het Protocol Verantwoorde Atletieksport van de 
Atletiekunie, en de Noodverordening COVID-19 29 april 2020 van de Veiligheidsregio Brabant Noord.  
 
Dit zijn dus géén vrijblijvende spelregels die gelden, dit zijn de harde voorwaarden die de Gemeente 
Boxtel stelt om weer te mogen starten. Dit anderhalve meterprotocol zal ook zeker gehandhaafd 
worden. Zowel AV Marvel als individuele atleten lopen de kans om een boete te krijgen als we er niet 
serieus mee omgaan, en in het uiterste geval lopen we het risico weer te moeten stoppen met 
trainingen. 
 
Het bestuur van Atletiekvereniging Marvel geeft de trainers het mandaat om atleten aan te spreken 
op het schenden van de regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen 
wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels. Ook zijn trainers gemandateerd om 
mensen weg te sturen die alleen maar komen kijken, of anderszins geen rol hebben in de organisatie 
van de training. 
Daarnaast zal het bestuur zorgdragen voor voldoende beschermingsmiddelen en 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Atletiekunie/Kenniscentrum/Bestuurdercommissielid/Protocol%20Verantwoorde%20Atletieksport_28042020.pdf
https://www.vrbn.nl/publish/pages/28375/noodverordening_covid-19_29_april_2020.pdf
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desinfectiemiddelen voor atleten en trainers, voor regelmatige schoonmaak van materialen en 
toiletten, voor extra vuilnisbakken en het legen ervan. 
 
Bij alle trainingen is er één vooraf aangewezen trainer hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering van 
het protocol. Bij de jeugdtrainingen op dinsdag en donderdag is er doorgaans maar één trainer, op 
die momenten zal er een aparte Corona Coördinator worden aangesteld die mee toezicht houdt op 
de uitvoering van dit protocol, en die indien nodig als eerste aanspreekpunt fungeert voor 
handhavende instanties. Ten allen tijden blijft het bestuur van AV Marvel in dit alles 
eindverantwoordelijk. 
 
Het streven is om het aantal gelijktijdige gebruikers van de atletiekbaan te beperken tot 35 
gebruikers. Voor de momenten dat er meer dan één groep actief is hebben we aanvullende 
maatregelen genomen, die vindt u onderaan dit document. Uitgangspunt daarbij is om zo min 
mogelijk van de vertrouwde trainingstijden af te wijken 

 
Regels voor iedereen, dwz atleten, trainers, ouders: 

• Misschien wel de belangrijkste regel is dat iedereen, zowel trainers als atleten, de vrije keuze 
heeft om weer naar Marvel te komen. Je mag weer komen trainen, maar het moet natuurlijk 
niet. Als je je zorgen maakt, niet durft, je partner of ouders zijn er niet gerust op, of je om 
wat voor reden (nog) niet wilt: dat is helemaal prima! Dat begrijpen we volledig! 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.  

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering 
voor pupillen), zowel op de atletiekbaan, de parkeerplaats en het pad daar tussenin 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. Het toilet bij Marvel willen we liefst 

zo min mogelijk gebruiken. Als je toch dringend naar het toilet moet meldt dit eerst bij de 
trainer. 

• Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.  
• Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van 

objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na 
hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht.  
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• Schud geen handen en geef geen high-fives. 
• Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de 

veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet 
de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren 

 
 
Regels voor atleten: 

• Meld je minstens een dag van tevoren af bij je trainer als je niet kunt 
• Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.  
• Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden. 
• Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar Marvel. 
• Kom in sportkleding naar Marvel. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op 

de accommodatie.  
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.  
• Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.  
• Houd 1,5 meter afstand tot de andere atleten en de trainers. Pupillen hoeven onderling geen 

1,5 meter afstand te houden.  
• Loop zoveel als mogelijk individueel, of in kleine tempogroepen 
• Lopers lopen in baan 1, inhalen in baan 3 
• De wandelgroepen lopen in groepjes van maximaal 6, uiteraard op minimaal 1,5 afstand van 

elkaar 
• Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen, desinfecteer de materialen voordat iemand anders 

ze gebruikt, en desinfecteer ze na afloop van de training 
• Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken. 
• Verlaat direct na de training de accommodatie.  

 
Regels voor ouders/verzorgers:  

• Informeer je kind over dit protocol. Leg uit waarom dit nodig is. 
• Meld je kind minstens een dag van tevoren af bij de trainer als deze verhinderd is. 
• Breng je eigen kind(eren) alleen naar de club wanneer er een training voor je kind(eren) 

gepland staat.  
• Reis alleen met je eigen kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden. 
• Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club. 
• Zorg dat je kind(eren) in sportkleding naar de club komen. De kleedkamers zijn gesloten. 

Douchen bij Marvel is niet mogelijk.  
• Als ouder heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na 

de training van je kind(eren). Je kunt je kind brengen tot aan of halen vanaf de parkeerplaats. 
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de parkeerplaats van 

Marvel als je je kind wilt brengen.  
• Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.  
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• Haal direct na de training je kind op van de parkeerplaats van Marvel. Zorg ervoor dat dit 
moment zo kort mogelijk is. 
 

Regels voor trainers: 
• Bereid je training goed voor en zorg voor oefeningen/spelvormen waarbij de 1,5 meter 

onderlinge afstand gegarandeerd blijft. 
• Gebruik bij looptrainingen geen attributen zoals matjes, pionnen e.d.  
• Laat lopers zoveel als mogelijk individueel lopen, of in kleine tempogroepen 
• Lopers lopen in baan 1, inhalen in baan 3 
• Meld bij het bestuur als je groep structureel groter is dan 35 personen 
• Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie. 
• Zorg dat de training klaar staat als de atleten de accommodatie betreden zodat je gelijk kunt 

beginnen. 
• Zorg dat er bij de Junioren A, B, C en D zo min mogelijk materialen gedeeld worden.  
• Maak vooraf (gedrags)regels aan atleten duidelijk: met name voor de en de volwassen 

atleten waarbij de 1,5 meter afstand te allen tijde geldt.  
• Wijs atleten op het belang van handen wassen. 
• Help de atleten om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat 

niet gebeurt.  
• Houd 1,5 meter afstand ten opzichte van alle atleten en/of mede-trainers.  
• Weet wie er aanwezig is bij de training. Laat alleen atleten toe die zich hebben aangemeld. 
• Volg de voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen. 
• Laat atleten gefaseerd de accommodatie betreden en verlaten. 
• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat noodzakelijk is voor de 

atletiekbeoefening, toiletgang of fysieke begrenzing van de atleet. 
• Zorg zelf, indien noodzakelijk of gewenst, voor persoonlijke beschermingsmiddelen.  
• Zorg dat EHBO-spullen en de AED altijd bereikbaar zijn 
• Maximaal 1 persoon tegelijk toegang geven tot het toilet. 

 

AANGEPAST TRAININGSSCHEMA met ingang van 11 mei 

• Maandag 
De hardlooptraining blijft ongewijzigd van 19:30 tot 21:00 uur 

• Dinsdag 
De ochtend hardloop en wandelgroepen blijven ongewijzigd 
De jeugdtrainingen van 18:30 en 19:30 blijven ongewijzigd 
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De hardlooptraining verschuift naar 20:00-21:15 om zo min mogelijk contactmomenten te 
hebben tussen de verschillende groepen. 

• Woensdag 
De Woensdagavondtraining blijft ongewijzigd van 19:30 tot 21:00 

• Donderdag 
De ochtend hardloop en wandelgroepen blijven ongewijzigd 
De jeugdtrainingen van 18:30 en 19:30 blijven ongewijzigd 
De hardloopgroepen van Angela en Gerrie krijgen afwisselend om de twee weken de 
beschikking over de baan, de andere week zullen ze moeten uitwijken naar een zelf te 
bepalen andere locatie (Molenwijk, De Ketting etc). Gerrie krijgt de even weken (en begint 
op 15 mei), Angela de oneven weken om de baan te gebruiken. De trainingen op de baan zijn 
van 20:00 tot 21:15 om zo min mogelijk contactmomenten te hebben tussen de 
verschillende groepen. De trainingen op andere locaties kunnen als vanouds van 19:30 tot 
21:00 plaatsvinden 

• Vrijdag 
geen trainingen 

• Zaterdag 
De jeugdtrainingen en de Kampina hardlooptraining blijven ongewijzigd 

• Zondag 
De Kampina hardlooptraining blijft ongewijzigd 
 

8 mei 2020 

Willie Verberne (Voorzitter AV Marvel) 
Henk van de Langenberg (Voorzitter commissie Trainers & Atleten) 
Bas Peeters (Jeugdcoördinator) 
Monique Dongelmans (Secretaris AV Marvel) 
Peggy van Son (lid commissie Trainers & Atleten) 
Stephen van As (Trainer) 
Maarte van der Laak (Assistent-trainer) 
 
Heb je vragen of anderszins opmerkingen met betrekking tot dit protocol, richt je dan tot één van 
deze bovengenoemde personen. 
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