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Aan de leden van Sportinstituut Pijnacker 

Wederom weer heel veel dank voor jullie steun. 

Het in groepsverband sporten in een zaal alsmede fitness is helaas nog steeds niet toegestaan. De 
brancheorganisatie is nog steeds actief bezig om dit op 1 juni weer mogelijk te maken, maar er is 
geen witte rook. 
 
Dus alles moet buiten gebeuren op 1.5m afstand van elkaar. De lessen zullen anders uitzien dan men 
gewend is, maar wij doen er alles aan om er toch een leuke en passende les van te maken. Per les 
kunnen er 8 mensen mee en gaat er één instructeur mee. Het is verplicht om te reserveren. 
Iedereen mag reserveren voor alle lessen, ook de mensen die normaal gesproken fitness of andere 
lessen volgen. 
 
Er zijn een aantal locaties beschikbaar en er wordt gewerkt aan meer locaties. Ook zullen er meer 
lessen bij gaan komen. 
 

Les Dag Van Tot Opmerkingen 
Conditie Training ma 19:30 20:30  
Steps di 19:30 20:30  
Buiten B.B.B. wo 09:15 10:15  
Buiten 
Bootcamp 

wo 19:30 20:30  

Pilates do 19:30 20:30 niet op Hemelvaartsdag 
Buiten B.B.B. vr 09:15 10:15  

 
 
Om te reserveren, stuur een e-mail naar corona@sportinstituutpijnacker.nl en vermeld daarbij het 
nummer van uw sportpas en vermeld om welke les en op welke dag. Helaas moet men dit iedere 
week weer doen, totdat er een online reserveringssysteem beschikbaar is. Heeft u gereserveerd en 
kan u toch niet, laat dit dan zo snel mogelijk weten dan kan iemand op de reserve plek uw plek 
innemen. 
 
Zijn de weersvoorspellingen dermate slecht dat de les niet doorgaat, wordt u tijdig geïnformeerd. 
 
Nog wat aandachtspunten: 

- Kom op tijd naar de sportschool, want wij vertrekken vanaf de sportschool. 
- Sportschool is dicht, dus geen mogelijkheid tot omkleden. Neem een rugzakje mee. 
- Neem voldoende water mee – en ga van tevoren naar het toilet. 
- Hou je aan de 1.5m afstand. 
- Iedereen moet een ID mee nemen! 

 
Het is behelpen maar we hopen heel snel weer op een normale manier de sportlessen te mogen 
verzorgen. 
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Het team van Sportinstituut Pijnacker. 
 
 
 
 


