Hallo Sporters,
Wat is het heerlijk om de meeste van jullie weer live les te mogen geven. Heel veel lessen zijn inmiddels nu buiten
opgestart. Gezien de positieve reacties van jullie zijn we daar allemaal erg tevreden over. Waar wij ook heel erg
tevreden over zijn is het aantal ingevulde enquête formulieren dat wij kregen van jullie. Maar liefst 62% hebben we
teruggestuurd gekregen. Hiervoor onze dank. We hebben hier veel informatie uit kunnen halen en nog steeds halen
we er steeds weer nieuwe informatie uit. We zijn blij te zien dat per 1 september 86% van de sporters weer wil
komen om binnen te sporten. Dit staat tegenover 73% van de sporters die eerder dan 1 september wil komen om
binnen te sporten. En voor die sporters kwam er een paar weken geleden goed nieuws. Per 1 juli mogen
hoogstwaarschijnlijk de sportscholen hun deuren weer openen.
Wat betekend dat voor de Sportpraktijk?
Zoals we de vorige keer al schreven valt een heel groot gedeelte van onze sporters in de risicogroep voor wat betreft
de ernst van het oplopen van het Corona-virus. Dus net als met de voorzichtigheid die we met het buiten sporten
hadden, zullen we ook nu weer twee weken langer wachten voordat wij, als Sportpraktijk, onze deuren
daadwerkelijk gaan openen. In die twee weken dat andere sportscholen in Nederland hun deuren openen, gaan we
peilen wat het verloop is van de besmettingsgrafiek. Bij een positief resultaat, dat betekend weinig extra
besmettingen, gaan wij na 14 juli een heel rustige start maken met het binnen sporten. Voor ons is het een heel
nieuwe vorm van lesgeven, die we ons eigen moeten gaan maken. Daarom zullen als eerste de mensen benaderd
worden die in de enquête hebben aangegeven niet buiten te willen sporten, maar wel eerder dan 1 september
binnen willen sporten. Met die sporters gaan wij, als lesgevers, ons voorbereiden op het nieuwe concept. De andere
sporters die inmiddels al lekker genieten van de buitensportlessen blijven bij goed weer gewoon lekker
buitensporten. Op dit moment maken we het meest gebruik van het veld bij de Regulierenstraat. De vraag ligt nu bij
de gemeente tot hoe lang we daar gebruik van mogen maken. Daarnaast hebben we een prachtig mooie
buitensportvloer naast de Sportpraktijk kunnen realiseren. Deze zullen we bij mooi weer, zolang als dat de
temperatuur het toelaat, blijven gebruiken.
Dan voor de sporters die nu buitensporten. We willen jullie laten weten, dat wij ten alle tijden zullen melden als
iemand uit jouw groep besmet blijkt te zijn met het coronavirus, terwijl diegene in die week ook is komen sporten,
omdat hij / zij toen nog geen klachten had. Dit doen we voor jouw en onze veiligheid, zodat je altijd kunt nagaan hoe
je je zelf voelt. We vragen je dan ook met klem dat je niet komt sporten als je je maar even niet zo lekker voelt.
Keelpijn, hoofdpijn, oorpijn, snotneus, het maakt niet uit. Kom uit voorzorg gewoon niet en meld je af bij je trainer.
Blijk je het coronavirus onder de leden te hebben, dan mag je pas weer komen sporten bij ons als je 4 weken
klachten vrij bent. Doorgaans wordt er 2 weken aangehouden, maar in verband met de grote groep van ‘risico
sporters’ houden wij voor de veiligheid 4 weken aan. Ook blijkt in de praktijk dat, wanneer je het virus onder de
leden hebt gehad, het een langere tijd in beslag neemt om je weer ‘fit’ genoeg te voelen om te sporten. De 4 weken
zijn daarom ook voor je eigen veiligheid, zodat je het lichaam niet te snel overbelast. We vertrouwen op je
eerlijkheid naar ons en naar jezelf toe.
Als laatste willen wij nog vragen aan de sporters die materiaal van ons geleend hebben. Als je de spullen thuis niet
meer gebruikt, omdat je weer fijn aan het buitensporten bent. Breng de spullen dan weer terug naar ons. Dan
schrijven wij geen extra strip meer van de kaart voor de uitleen van het materiaal, terwijl je het misschien niet meer
gebruikt en wij kunnen het materiaal weer in de les gebruiken. Gebruik je de spullen thuis nog wel, dan kun je ze
gewoon blijven lenen totdat we weer volledig binnen gaan sporten, mits we ze zelf eerder nodig blijken te hebben.
Als dat zo is, dan nemen we daarover contact met je op.
Groetjes,
Team Sportpraktijk Brielle

