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Periode vanaf 11 mei 2020, einddatum nog niet bekend. 
 

dag tijd groep trainer locatie 
Maandag 16.00 – 17.00 Opleidingsgroep Babs, Simone Tuintjes 
Maandag 16.00 – 17.15 Onderbouw 2 3 Arno, Bjorn Tuintjes 
Maandag 17.30 – 19.00 Bovenbouw 2 3 4 5  Noortje, Arno, Maaike, 

Anouk 
Tuintjes 

Dinsdag 16.00 – 17.15 Onderbouw 4 5 Daphne Tuintjes 
Dinsdag 17.30 – 19.00 6e divisie Tosca Tuintjes 
Donderdag 16.30 – 17.15 Recreatie jongens Bjorn, Loek, Eva Brielsedreef 
Donderdag 17.45 – 19.15 6e divisie Femke, Minke, Marit Brielsedreef 
Donderdag 17.45 – 19.15 Wedstrijd jongens Lieke Brielsedreef 
Donderdag 17.45 – 19.15 Wedstrijd jongens 13+ Bjorn  Brielsedreef 
Vrijdag 16.00 – 16.45 Recreatie meisjes Mirte, Loek Brielsedreef 
Vrijdag 16.00 – 17.30 Onderbouw 2 3 4 5  Daphne, Maaike, Manon Brielsedreef 
Vrijdag 17.45 – 19.15 Bovenbouw 4 5 Maaike, Loek Brielsedreef 
Vrijdag 17.45 – 19.15 Bovenbouw 2 3 Arno Brielsedreef 
Zaterdag 08.30 – 09.30 Opleidingsgroep Babs, Simone Brielsedreef 
Zaterdag 08.30 – 10.00 Wedstrijd jongens Bjorn, Lieke, Thomas, Loek 

Mark 
Brielsedreef 

Zaterdag 10.15 – 11.00 Recreatie meisjes Bjorn Brielsedreef 
Zaterdag 10.15 – 11.00 Recreatie plusgroep Lieke, Roos Brielsedreef 

 
Hoe is dit rooster tot stand gekomen? 

- Op basis van de RIVM-richtlijnen en voorwaarden vanuit gemeente kozen wij voor een 
kwartier wisseltijd tussen de groepen. Hierdoor is er minder kans dat met name ouders te 
dicht op elkaar komen te staan.  

- De trainingstijden zijn wellicht anders dan je gewend bent; we hebben geprobeerd zo weinig 
mogelijk verschuivingen in dagen en tijden toe te passen, maar dit was onvermijdelijk. 

- Om dezelfde reden hebben we de soms de keuze moeten maken, dat de eigen trainer niet 
aan de eigen groep les kan geven.  

- We hebben besloten om te starten met kortere lessen dan gewoonlijk. Dit heeft vooral te 
maken met het feit dat we geen gebruik kunnen maken van toestellen en dat de trainingen 
dus anders worden ingericht. Ook krijgen sommige groepen minder lessen dan gewoonlijk.  

- In dit rooster zijn (nog) niet alle assistent trainers meegenomen.  
 
Materialen 
Helaas kunnen we geen gebruik maken van de materialen van de gemeente vanuit de turn- en 
sporthal. Wel beschikt De Samensprong zelf over enkele materialen. Die zullen we dan ook tijdens de 
buitentrainingen inzetten. 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn ook op zoek naar een aantal (voet)ballen! Mocht je thuis een goede (voet)bal hebben, die wij 
tijdens de buitentraining mogen gebruiken, neem dan ook deze mee naar de training. Bij voorbaat 
hartelijk dank! 

Beschik je zelf over het volgende – aanschaffen hoeft dus niet – neem deze dan alsjeblieft mee 
naar de buitentraining: 
o Matje (antislip, yoga of gymmatje) of een andere zachte ondergrond (bijv. picknickkleed) 
o Gewichtjes of iets dat je in je handen kan houden met gewicht (bijv. gevuld flesje water) 
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Locaties 
 
 
 
 

De Tuintjes, Prinsenbeek 

● Deze locatie ligt direct naast De Drie 
Linden. 

● Terrein alleen toegankelijk voor trainers, 
sporters en CoCo’s. 

● Kom zoveel als mogelijk op de fiets. 
Parkeer je fiets voor de sporthal. 

● Voor de sporters die met de auto komen, 
geldt eenrichtingsverkeer. Sporters 
kunnen bij de nooddeur van de turnhal 
worden afgezet. Auto’s rijden vervolgens 
door rondom het gebouw om zo weer op 
de weg te komen. Gelieve dus niet te 
keren!  

● Bij aankomst worden de sporters door 
CoCo’s en trainers begeleid naar de 
trainingsplek. 

 
 

Brielsedreef 46, Prinsenbeek 

● Terrein is alleen toegankelijk voor 
trainers, sporters en CoCo’s. 

● Kom zoveel als mogelijk op de fiets, 
er is ruimte op het terrein om je 
fiets te stallen. 

● Voor de eigen veiligheid creëren we 
ook hier eenrichtingsverkeer voor 
de sporters die met de auto komen. 
Vanaf de Heikantsestraat of 
Postbaan komende ligt het adres 
aan de rechterzijde. Daar stop je om 
de sporters af te zetten. Vervolgens 
rijd je door. Via de Mastlanddreef 
keer je terug richting Prinsenbeek. 

● LET OP! Niet keren, dat geeft 
onnodige verkeersdrukte. 

● Er is geen parkeergelegenheid. 
● Bij aankomst worden de sporters 

door CoCo’s en trainers begeleid 
naar de trainingsplek. 

We zijn de mensen waar we te gast zijn zeer dankbaar voor het geheel belangeloos beschikbaar 
stellen van hun privéterreinen. Houdt u zich goed aan onderstaande aanwijzingen, aan de 
aanwijzingen in het protocol en die van de Corona-coördinatoren (CoCo’s) ter plaatse. 


