
Bericht start breedtesportlessen buiten 
 
Vanaf 11 mei a.s. mogen we starten met het geven van buitenlessen. Door de gemeente Zoetermeer 
is het Van Tuylpark toegewezen als onze buitensport plaats voor de breedtesport. Vanaf 11 mei gaan 
wij starten met de jeugdlessen gym en turnen. 
 
Wij hebben de groepen verdeeld over de tijden dat we hier lessen kunnen geven. De meeste lessen 
vinden plaats op de dag dat de kinderen normaalgesproken ook les hebben. In een enkel geval is de 
les naar een andere dag verschoven. Alle ouders hebben hier bericht over gekregen waarin  is 
aangegeven op welke dag/tijd hun kind wordt verwacht. Is dit niet het geval? Laat het weten via 
info@propatria en geef aan welke les uw zoon/dochter volgt.  
 
Het is natuurlijk heel fijn dat we weer kunnen gaan sporten! Maar wel moeten trainers, ouders en 
kinderen zich aan een aantal regels blijven houden, te weten: 
 

• Voor kinderen tot 10 jaar is een afstand van 1,5 meter niet verplicht. Wij moedigen fysiek 
contact niet aan. 

• Alle trainingen voor kinderen van 10 jaar en ouder worden strikt ingericht op 1.5 meter 
afstand! Dit geldt voor de lessen vanaf 18.00 uur van maandag t/m vrijdag en voor de lessen 
op zaterdag na 11.00 uur. 

• Er zijn geen toiletten aanwezig op het terrein  

• Omkleden en naar het toilet gaan doen we thuis 

• Neem geen of zo weinig mogelijk spullen mee naar het veld: gevonden voorwerpen worden 
niet bewaard! 

• Trek buitensport kleding aan en sportschoenen  

• Neem een handdoek mee, zodat we grondoefeningen kunnen doen 

• Kom precies op tijd voor aanvang van de les naar het Van Tuylpark, dit houdt in precies op 
het hele uur; de les start om 5 minuten na het hele uur. De kinderen kunnen worden afgezet 
bij de ingang van het sportpark aan de kant van Silverdome (zie bijgevoegde plattegrond).  

• De kinderen kunnen vanaf 5 minuten voor het hele uur weer worden opgehaald bij de 
uitgang bij het parkeerterrein tegenover het zwembad Het Keerpunt (zie bijgevoegde 
plattegrond).  

• Bij aankomst en vertrek dienen aanwijzingen van de trainer of een assistent stipt te worden 
opgevolgd. 

• Ouders blijven in de auto, er is geen gelegenheid om de trainingen bij te wonen. 

• Kinderen onder 10 jaar nemen elke les een briefje mee met hun naam, de naam van de 
ouder en het telefoonnummer waarop hij of zij te bereiken is. De trainer bewaart het briefje 
voor het geval contact moet worden opgenomen bij calamiteiten.  

• Er is plaats om fietsen neer te zetten voor kinderen die zelfstandig naar de les komen 

• Volgens de regels van het RIVM en NOC-NSF: reis alleen of met één iemand uit jouw 
huishouden 

• Sporters en trainers blijven thuis met bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 

• Sporters en trainers blijven thuis als iemand in het huishouden koorts heeft hoger dan 38 
graden 

• Sporters en trainers blijven thuis als iemand binnen het huishouden positief getest is op 
corona 

• Wanneer een les onverhoopt niet door kan gaan, bijvoorbeeld vanwege 
weersomstandigheden,  zult u hiervan per mail op de hoogte worden gesteld. Daarnaast 
zullen wij via Facebook laten weten dat die dag de breedtesportlessen niet doorgaan. Hou dit 
dus in de gaten. 

 



 
 
 
Voor de lessen in Leidschenveen is ons nog geen locatie toegewezen door de gemeente Den Haag. 
Zodra dit wel het geval is zullen we ook daar de lessen zo snel mogelijk opstarten. 
 
Voor de jeugd die deelneemt aan freerunnen of dans zijn wij nog op zoek naar mogelijkheden om 
weer aan de slag te gaan.  
 
Inmiddels mogen ook volwassenen weer buiten gaan sporten. Op de korte termijn waarop dit 
bekend werd ging het niet meer lukken om ook per maandag 11 mei te starten. Wij doen er alles aan 
om ook hier zo snel mogelijk weer lessen aan te bieden.  
 
Hou vooral de website, Facebook en uw mail in de gaten, u hoort van ons! 


