Hallo sporters,
Hoe gaat het met jullie? Het is een lange email die we nu sturen, maar willen jullie hem
alsjeblieft helemaal lezen…
Allereerst willen we jullie bedanken voor alle leuke en enthousiaste e-mails die we mochten
ontvangen. We hadden jullie gevraagd om mee te denken hoe we de Sportpraktijk ‘1,5m
proof’ moesten maken. Nou dat hebben we geweten, hahaha. Nee hoor
, dat was een
grapje. We zijn, met ons en jullie ideeën, tot een mooi concept gekomen.
Maar toen kwam vanuit hier een radiostilte, het lukte mij (Aryanna) niet om iets op ‘digitaal’
papier te krijgen. Eerst moesten we bijkomen van de schok op 6 mei, toen onze premier
verkondigde, dat de sportscholen pas per 1 september open mochten. Toen we daar een
beetje van bekomen waren, moesten we als een razende Roeland omschakelen naar het
buiten sporten. Plannen maken, locaties zoeken, toestemming vragen aan de gemeente, etc.
Al met al meer werk dan je aanvankelijk bedenkt. Maar het is ons gelukt. Afgelopen
donderdag en vrijdag hebben we proeflessen gedraaid op de buiten locaties. Dat is erg goed
verlopen en de sporters waren erg enthousiast. Komende week gaan we verder met het
draaien van proeflessen. Voor de sporters die pilates volgen is het nog even wachten.
Aryanna is nog in afwachting van een reactie op het veld dat ze in gedachte heeft. Ze heeft
wel particuliere plekken aangeboden gekregen, maar we mogen volgens de regels nog
steeds niet met meer dan 3 mensen op bezoek gaan. Ook is een openbaar veld, waar
honden komen, niet wenselijk als je zo dicht met je neus bij het gras ligt
. Voor de Pilates
sporters is het dus nog even afwachten.
Op 25 mei hopen we echt van start te kunnen gaan om iedereen die buiten wil sporten te
kunnen bedienen. Misschien denk je nu wel waarom pas 25 mei, terwijl alle andere
sportscholen al lang op volle toeren draaien? Onze doelgroep is net even wat anders dan de
rest van de sportscholen. De meeste sporters die bij ons sporten, vallen in de risicogroep
omtrent het coronavirus. En dan mag het aantal ziekhuisopnames, IC-patiënten, en mensen
die komen te overlijden door het coronavirus allemaal naar beneden gaan. Het virus, lieve
mensen, is nog niet minder gevaarlijk geworden en er is nog geen behandeling of vaccin voor
handen. En hoe graag we jullie ook willen laten sporten, we willen jullie nog liever gewoon
gezond houden. We hopen dan ook op jullie begrip voor onze keuze hierin. Op 25 mei, zijn
alle versoepelingsmaatregelen 2 weken van kracht. De incubatie tijd van het virus ligt
gemiddeld tussen de 5-12 dagen. Wanneer er op 25 mei geen extra piek komt van nieuwe
besmettingen, durven wij het aan om jullie te vragen om buiten te komen sporten.
Om een inzicht te krijgen hoe jullie, als sporters, erover denken hebben we een enquête
gemaakt. Het zou voor ons heel fijn zijn als je deze wilt invullen voor 22 mei. Dat betekend
iedereen afzonderlijk. Dus krijg je deze e-mail op één huishouden, maar sport je met
meerdere gezinsleden bij ons, dan is het fijn als de enquête door alle, bij Sportpraktijk Brielle
sportende, gezinsleden wordt ingevuld.
Alvast bedankt voor je medewerking. We hopen je gauw weer te zien.
Groetjes,
Team Sportpraktijk Brielle

