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Pijnacker, 5 november 2020 

Beste sporters, 

In de laatste persconferentie van dinsdag 3 november 2020 hebben we kunnen horen dat de sportscholen wel open 

mogen blijven maar dat er vanaf woensdag 4 november 22 uur geen groepslessen meer mogen worden gegeven.  

Dit houdt voor het Sportinstituut in dat alle lessen in de zaal beneden en de spinning voorlopig 2 weken komen te 

vervallen. Dit geldt niet voor de jeugd tot 18 jaar. De jeugdlessen gaan dus gewoon door. 

Fitness mag wel individueel beoefend worden, maar hier zijn wel regels aan verbonden. Er mogen namelijk 
maximum 2 personen per groepje trainen (exclusief instructeur).  Wij houden ons aan een maximum van 8 personen 
voor onze fitnessruimte.  
Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:  

o zowel binnen als buiten de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;  
o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;  
o zij niet mengen.  

Dat betekent dat er 8 mensen op de fitness mogen sporten maar de instructeur de sporters moet verdelen in 
groepjes van 2.  In de hal en barruimte zullen vakken worden gemaakt waar 2 personen op 1,5 meter afstand in 
kunnen staan. Bij het wisselen van toestel zorgen we ervoor dat ook daar de afstand 1,5 meter blijft tussen de 
andere sporters en instructeurs. Ook krijgt elke fitnessklant een eigen schoonmaak-set, zodat er minder bewegingen 
in de fitnessruimte plaatsvinden. De regel vergt ook wat aanpassingen met het naar binnen- en buitengaan van het 
pand. Een mondkapje wordt hierbij verplicht, evenals op de weg van en naar de fitness. Volg hierbij de aanwijzingen 
van de instructeur. 
In bijgaand protocol kun je precies nalezen wat er van je wordt verwacht zodat wij veilig kunnen blijven sporten. 
 
Mocht je een keer willen fitnessen dan kun je je aanmelden via onze website en klik dan op ‘rooster en reserveren”. 
Selecteer het tijdvak naar keuze, daarna ontvang je een bevestiging en kun je komen trainen. 
Als je komt sporten heb je schone schoenen, een handdoek en een thuis gevulde bidon. De kleedruimtes zijn en 

blijven dicht.  

Wij houden ons aan de regels voor jullie en onze gezondheid. We wijzen er ook op dat we een van de weinige 

branches zijn die nog beperkt open is. Een compliment, maar ook een voorrecht waar we zuinig op moeten zijn. 

 
Halverwege de maand november zullen we jullie opnieuw op de hoogte brengen over hoe we verder gaan met het 

hanteren van de maatregelen. 

 

Het team van Sportinstituut Pijnacker 
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