
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
 

VOOR BEAR UP CROSSFIT 

1. De locatie van de WODs is in Bear Up CrossFit. 

2. De locatie van de Open Air WODs is direct naast Bear Up CrossFit. 

3. De WODs/Open Air WODs hebben een duur van 45 minuten. 

4. In een WOD/Open Air WOD zijn maximaal 4 deelnemers aanwezig. 

5. De KIDS WODs/Open Air KIDS WODs hebben een duur van 30 minuten. 

6. In de KIDS WODs/Open AIR KIDS WODs zijn maximaal 12 deelnemers aanwezig. 

7. Douches en toiletten zijn voor, tijdens en na de WODs en Open Air WODs niet toegankelijk 

voor leden. 

8. Voor, tijdens en na de WODs en Open Air WODs zullen te allen tijde de 

voorzorgsmaatregelen zoals omschreven door het RIVM worden gehanteerd door 

coaches en atleten. Deze maatregelen zijn als volgt: 

• Houd anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Schud geen handen, geef geen high fives. 

• Was je handen voordat je naar de box komt. 

• Blijf thuis wanneer je (milde) verkoudheidsklachten hebt, zoals (neus)verkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging tot 38 graden 

Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger). 

• Blijf thuis wanneer een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts (38 graden 

Celsius of hoger) en/of benauwdheid heeft. 

• Vermijd drukte. Ga weg als het lastig wordt om anderhalve meter afstand te 

houden. 

9. Atleten die de maatregelen van het RIVM en/of Bear Up CrossFit niet naleven, kunnen 

door de aanwezige coach alsnog naar huis worden gestuurd. 

10. Bear Up CrossFit zal zorgen voor voldoende ruimte voor elke atleet. 

11. Bear Up CrossFit zal middels aangegeven looproutes waarborgen dat elke atleet 

voldoende ruimte tot zijn of haar beschikking heeft. 

12. Bear Up CrossFit zal zorgen voor schoonmaak- en desinfecteermiddelen voor coaches en 

atleten. 

13. Tijdens de WODs/Open Air WODs zal te allen tijde een EHBO-doos beschikbaar zijn.  

14. Tijdens WODs/Open Air WODs zal de AED te allen tijde beschikbaar zijn. 

15. Het protocol is online beschikbaar voor alle leden. 

16. Bij aanvullingen en/of veranderingen in het protocol zullen leden op de hoogte worden 

gesteld. 

 

VOOR COACHES 

1. Houd anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

3. Schud geen handen, geef geen high fives. 

4. Blijf thuis wanneer je (milde) verkoudheidsklachten hebt, zoals (neus)verkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging tot 38 graden Celsius of 

koorts (38 graden Celsius of hoger). 

5. Blijf thuis wanneer een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of 

hoger) en/of benauwdheid heeft. 

6. Help de atleten om de regels zo goed mogelijk na te leven en spreek leden aan wanneer 

dat niet gebeurt. 

7. Bij het niet naleven van de richtlijnen van het RIVM en/of Bear Up CrossFit dien je de atleet 

naar huis te sturen. 

8. Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van de 

materialen; zie erop toe dat atleten deze voorschriften naleven. 

9. Zorg ervoor dat elke atleet in elke les een schone schoonmaakdoek heeft om zijn of haar 

materiaal mee schoon te maken. 

10. Zorg dat er geen toeschouwers aanwezig zijn bij de les, tenzij dat in specifieke gevallen 

noodzakelijk is. 

11. Was je handen met water en zeep na ieder toiletbezoek. 

12. Beperk het aanraken van je gezicht zoveel mogelijk. 

 



 
 

 
 

VOOR 12+ LEDEN 

1. WODs voor Teens en reguliere WODs worden de komende tijd samengevoegd. 

2. Tot 18 jaar hoeven Teens onderling geen afstand van elkaar te houden. Teens dienen wel 

afstand te houden van coaches en andere atleten. 

3. Kom alleen naar de sportlocatie wanneer je je daadwerkelijk hebt ingeschreven voor de 

betreffende les. Schrijf je daartoe tijdig in voor de les. 

4. Houd anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

5. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

6. Schud geen handen, geef geen high fives. 

7. Beperk het aanraken van je gezicht zoveel mogelijk. 

8. Blijf thuis wanneer je (milde) verkoudheidsklachten hebt, zoals (neus)verkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging tot 38 graden Celsius of 

koorts (38 graden Celsius of hoger). 

9. Blijf thuis wanneer een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of 

hoger) en/of benauwdheid heeft. 

10. Atleten die de maatregelen van het RIVM en/of Bear Up CrossFit niet naleven, kunnen 

door de aanwezige coach alsnog naar huis worden gestuurd. 

11. Zorg dat je op tijd, maar niet te vroeg aanwezig bent voor een les. Kom een paar minuten 

voor aanvang van een les. 

12. Zorg dat je altijd voorbereid naar de box komt. Er is geen mogelijkheid tot plassen, het 

vullen van een flesje water, douchen of omkleden op locatie. 

13. Was voor en na je training thuis je handen met water en zeep. 

14. Parkeren op ons terrein is niet mogelijk. Parkeren kan overdag in de Chroomstraat. Na 

17:00u kan er geparkeerd worden op het parkeerterrein tegenover de box (Mac3Park). 

Hier mag overdag niet geparkeerd worden. 

15. Fietsen kunnen direct bij aankomst buiten het hek en buiten de looplijnen worden 

neergezet. 

16. Kom alleen. Er is geen ruimte voor niet-deelnemers tijdens de lessen. 

17. Bij de ingang hangt een dispenser met desinfectiemiddel. Zorg dat je bij binnenkomst 

direct je handen desinfecteert met dit middel, of gebruik hiervoor je eigen 

desinfectiemiddel als je dit prettiger vindt. 

18. Loop via de aangegeven looproutes naar de vrije zitplaats die het verst weg is. Hier blijf je 

zitten totdat jouw sportplek vrij is en de les begint. Wacht op instructies van de aanwezige 

coach. 

19. Plaats je persoonlijke spullen in het daarvoor bestemde mandje op jouw plek. Neem geen 

onnodige spullen mee. 

20. Het gebruik op welke manier dan ook van een mobiele telefoon is tijdens de les niet 

toegestaan. 

21. Blijf gedurende de WOD op je eigen sportplek, tenzij je andere instructies krijgt van de 

aanwezige coach. 

22. Gebruik alleen het materiaal wat jij toegewezen krijgt en wat op jouw sportplek ligt. Het 

delen van dit materiaal is op dit moment niet mogelijk. 

23. Na de WOD maak je jouw gebruikte spullen schoon met het daarvoor bestemde 

schoonmaak- en desinfecteermiddel. Luister altijd naar de schoonmaakinstructies van de 

aanwezige coach. 

24. Als iedereen klaar is met het schoonmaken van zijn of haar materiaal verlaat je via de 

aangegeven looproutes jouw plek, waarna je jouw gebruikte schoonmaakdoekje in het 

daarvoor bestemde mandje achterlaat. Wacht op instructies van de aanwezige coach. 

25. Zorg ervoor dat je al het door jouw meegenomen materiaal na de WOD gelijk weer 

meeneemt. Gevonden voorwerpen worden tijdelijk direct weggegooid. 

26. Ga na afloop van de les direct naar huis. Er is geen mogelijkheid en ruimte om na de WOD 

langer te verblijven op ons terrein dan nodig. 

27. Buiten ons terrein doen we een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid: wees 

verstandig en neem de richtlijnen van het RIVM in acht. 

 

 

 

 



 
 

 
 

VOOR KIDS TOT 12 JAAR 

1. Voor Kids is er een apart lesmoment ingepland op zaterdagochtend. 

2. Breng uw kind alleen naar de sportlocatie wanneer u hem of haar daadwerkelijk hebt 

ingeschreven voor de betreffende les. Schrijf uw kind daartoe tijdig in voor de les. 

3. Informeer uw kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels zoals hier beschreven. 

4. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. 

5. Kinderen dienen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) te houden van de aanwezige 

coach. 

6. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

7. Schud geen handen, geef geen high fives. 

8. Beperk het aanraken van je gezicht zoveel mogelijk. 

9. Houd uw kind thuis wanneer hij of zij (milde) verkoudheidsklachten hebt, zoals 

(neus)verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging tot 

38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger). 

10. Houd uw kind thuis wanneer een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts (38 graden 

Celsius of hoger) en/of benauwdheid heeft. 

11. Kinderen die de maatregelen van het RIVM en/of Bear Up CrossFit niet naleven, kunnen 

door de aanwezige coach alsnog naar huis worden gestuurd. 

12. Zorg dat uw kind thuis voor en na de les zijn of haar handen met water en zeep wast. 

13. Er is geen mogelijkheid tot een toiletbezoek of het vullen van een drinkfles voor, tijdens, of 

na de les. Zorg dat uw kind thuis heeft geplast en met een gevulde drinkfles naar de les 

komt. 

14. Zorg dat uw kind op tijd, maar niet te vroeg aanwezig is voor een les. Zorg dat uw kind een 

paar minuten voor aanvang van de les aanwezig is. 

15. Ouders of andere toeschouwers kunnen niet aanwezig zijn op het terrein voor, tijdens of 

na de les. De oprit behoort ook tot ons terrein. Vanaf achter het hek kijken is daarom ook 

niet mogelijk. 

16. Er zal een ‘kiss-and-ride’ plek zijn waar ouders om beurten hun kind veilig kunnen afzetten 

en ophalen. Zorg dat u direct na afloop van de les uw kind komt ophalen. Er is geen 

mogelijkheid en ruimte voor kinderen om langer op ons terrein te zijn dan gedurende de 

les. 

 


