
Richtlijnen 
TTR-Trainingen  

Voor aankomst  

• Was je handen met water en vloeibare zeep vooraleer te vertrekken naar de training.  
• Meet je lichaamstemperatuur. Heb je (lichte) koorts, blijf dan thuis. Een regel in de sport: 
aantal dagen koorts betekent evenveel dagen na de koorts niet sporten (maandag, dinsdag 
koorts= tot en met donderdag NIET sporten)  
• Ook al heb je geen koorts, maar voel je je niet 100%, blijf thuis.  
• Doe je sportkledij thuis aan, zo hoef je je niet meer om te kleden op de locatie zelf.  
• Breng eigen materiaal (drinkfles, ...) mee. Materiaal delen is in huidige omstandigheden niet 
aangeraden.  
• Ga thuis nog eens naar het toilet. Toiletten op de atletiekpiste zijn enkel toegankelijk bij hoge 
nood.  

Bij aankomst  
• Kom niet te vroeg naar de training. Max. 10’ voor de training. Zo voorkomen we 
samentroepen. Voor elke type training (zwemmen, fietsen of lopen) wordt nog gecommuniceerd 
waar de exacte startplaats is.  
• Elke groep van max. 20 personen zal op een andere plaats de training starten. Zo worden geen 
atleten uit verschillende groepen gemixt. Eénmaal in een bepaalde groep ingedeeld, blijf je ook 
in die groep.  
• Elke trainer zal in het bezit zijn van een busje ontsmettingsspray (klein, mee te nemen op de 
fiets). De bedoeling is dat iedereen zijn/haar handen ont- smet bij aanvang van de training. Wrijf 
je handen in alle richtingen gedurende 30”.  
• Geef elkaar geen hand bij aankomst. Alternatieve manieren om elkaar te begroeten zijn echter 
welkom ;-). Zolang dit mogelijk is van op 1,5 meter af- stand.  



Tijdens training  
ALGEMEEN  
• Personen die geen TTR-Lid zijn worden uiteraard niet toegelaten tot de trainingen. De trainer 
zal hen daar attent op maken moet het zich toch voordoen.  
• Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.  
• Wees hoffelijk voor elkaar en anderen. De veiligheid primeert steeds op het trainingsdoel, 
ook op training vermijd je dus competitieve situaties.  
• Vermijd contact met voorwerpen die door anderen gebruikt worden. Ontsmet handen moest dit 
onvermijdelijk zijn.  
• Bewaar altijd minimum 1,5 meter afstand. Hoe hoger de snelheid, hoe groter de afstand die 
gehouden moet worden. De trainers zullen daar strikt op toezien, maar blijft de 
verantwoordelijkheid van elke sporter!  

ZWEMMEN  
• De trainer zal je een plaats toewijzen waar je je gerief kan plaatsen.  
• Doe zelfstandig je pak aan, zonder hulp van anderen.  
• Bij de openwatertrainingen zal een ‘rolling start’ voorzien worden. Voor de mensen die dit 
begrip niet kennen: om de 5” wordt een nieuwe zwemmer in het water gelaten om de zwemsessie 
te starten. De snelste zwemmers starten eerst.  
• Indien er gewacht wordt na één ronde, bewaar ook hier voldoende afstand.  

FIETSEN  
• Rij je lek, zorg dat je zelfstandig een band kan vervangen. Moest er toch hulp nodig zijn, 
ontsmet dan allebei de handen. Hetzelfde geldt voor mechani- sche pech.  
• Moet je hoesten of niezen, doe dit in je elleboog (ook tijdens het fietsen). Heb je last van 
neusslijm, doe dit NOOIT als er zich iemand in je buurt bevindt. Door de social distancing en de 
wegcode is het momenteel niet veilig genoeg om dit te doen. Hou je snot dus binnen!  
• De trainer/fietsbegeleider zorgt er voor dat de social distancing correct gehanteerd wordt. Is er 
tijdens het fietsen een pauze (stoplichten, eet -of plaspau- ze) zorg dat de fietsers zowel in 
breedte -en lengterichting minimaal 1,5 meter van elkaar staan.  
• Hou dit zeker in gedachten: hoe hoger de snelheid, hoe meer afstand er gehouden moet 
worden!  
• Als we op de rijweg fietsen (als er géén fietspad is of als onze groep min. 15 personen telt) 
houden we in de breedte ook zeker anderhalve meter plaats tussen fietsers. Zijn we met 14 of 



minder en moeten we noodgedwongen op het fietspad, dan fietst iedereen achter elkaar.  
• Is er een tegenligger en moeten we noodgedwongen op één lijn fietsen, zorg dan dat er 
voldoende plaats is om te ‘ritsen’. Degene die rechtsvoor rijdt versnelt en maakt daarmee ruimte 
achter zich zodat linksvoor achter hem kan inpikken. Op die manier heb je veel meer tijd voordat 
je bij de tegenligger bent. De volgende tweetallen doen hetzelfde.  

LOPEN  
• Voor de groep die de looptraining afwerkt op de atletiekpiste zal de trainer je opwachten aan de 
poort in de Spanjestraat. Een andere toegang is niet mogelijk. De groep van het Sterrebos spreekt 
af op de parking (er is momenteel geen mogelijkheid om er auto’s te parkeren).  
• Zet je drinkbus niet allemaal op dezelfde plaats, verspreid dit over de ruimte.  
• Loop je in dezelfde baan hou je minimum 5 meter afstand van elkaar.  
• Lopen op de piste gebeurt enkel in baan 1, 3 en 5. De overige banen worden vrijgelaten.  
• Er wordt enkel in tegenwijzerzin gelopen.  
• Loop je elkaar voorbij, laat dan een baan tussen.  
• Neem geen baren vast rondom de piste. Gebeurt dit toch (stretchen?) vraag dan aan de trainer 
om die voordien en achteraf te ontsmetten.  

Na training  

• Blijf niet hangen na de training.  
• Douches, kleedkamers en cafetaria zijn gesloten, dus wordt van iedereen verwacht dat ze in 
trainingstenue naar huis gaan.  


