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Athlos en de coronamaatregelen met ingang van
25 oktober 2021
Inleiding
Met ingang van zaterdag 25 september jl. gelden landelijk nieuwe maatregelen
ten aanzien van corona. Het bestuur van Athlos heeft in meerdere extra
vergaderingen besproken wat dit betekent voor de leden en andere bezoekers
en gebruikers van onze sportaccommodatie. Wij hebben ons hierbij onder
andere laten leiden door de meest recente protocollen van de Atletiekunie,
NOC/NSF en Vereniging Sport & Gemeenten. Eveneens is veelvuldig gesproken
met besturen van andere buitensportverenigingen in Harderwijk alsook met de
gemeente Harderwijk.
In een extra Nieuwsbrief “Athlos en de nieuwe coronamaatregelen per 27
september 2021” hebben wij ons beleid met de leden gedeeld. Uitgangspunt
was om het landelijke beleid over te nemen, tenzij dit bij Athlos niet of niet
goed praktisch uitvoerbaar was. Vanaf 27 september was ons beleid: bij Athlos
wordt niet gecontroleerd op een coronatoegangs-bewijs. Het clubhuis is voor
iedereen toegankelijk, waarbij 1,5 meter afstand houden de norm is.
Na meerdere overleggen blijft de gemeente Harderwijk bij het standpunt dat
de 1,5 meterregeling binnen de huidige regels geen optie is. Enkel de controle
op een coronatoegangsbewijs geldt. Ondertussen geven veel
buitensportverenigingen aan deze controle te gaan toepassen. Als bestuur
hebben wij over deze situatie gesproken, en besloten ons beleid hierop aan te
passen. In deze Nieuwsbrief delen wij dit met jullie.

Athlos en de nieuwe coronamaatregelen met ingang van 25 oktober
2021
Wanneer is er wel controle op een coronatoegangsbewijs:
 Indien drinken en/of etenswaren in de kantine worden genuttigd.
Het bestuur ziet dit als een inspanningsverplichting, dat wil zeggen we
zetten ons hiervoor in.
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Wanneer is er geen controle op een coronatoegangsbewijs:
 Bij gebruik van de Bestuurskamer en de kamer van het
Wedstrijdsecretariaat als vergaderruimte.
 Bij gebruik van de toiletten in de hal van het clubhuis.
 Bij gebruik van de kleedruimten/douches, de materialenruimte en het
terras.
 Bij het inschrijven voor een wedstrijd of het afhalen van een startbewijs
in de kantine (b.v. bij de Bosloopcompetitie).
 Indien in de kantine drinken en/of etenswaren worden gekocht die op
het terras worden genuttigd. De bar heeft dan slechts de functie als
afhaalpunt.
Dit geldt eveneens voor het zelf zetten en afrekenen van koffie en thee
in het clubhuis, die eveneens op het terras wordt genuttigd.
Overige bepalingen
 Bij evenementen met hogere te verwachten bezoekersaantallen (b.v. bij
de Bosloopcompetitie) wordt de bar gebruikt als afhaalpunt. Op het
terras kan dan een tent geplaatst worden om drinken en/of etenswaren
te nuttigen. Het nuttigen van drinken en/of etenswaren in de kantine is
dan niet toegestaan.
 De algemeen landelijk geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen
blijven gelden.
Wij verzoeken alle leden en andere bezoekers en gebruikers van onze
sportaccommodatie zich aan deze richtlijnen te (blijven) houden.
Bij vragen kun je via email contact opnemen met de voorzitter:
voorzitter@athlos.nl
Namens het bestuur, met sportieve groet,
Rob Daamen, voorzitter
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Grote Clubactie 2021
“Ook dit jaar doen we weer mee met de Grote Clubactie. De inkomsten uit
deze actie komen grotendeels ten goede aan onze jeugdatleten. Denk dan aan
het jeugdkamp of bijdragen aan
andere leuke activiteiten.
Daarnaast sparen met een deel
van de inkomsten voor een
klimrek op ons sportterrein.
Kortom reden genoeg voor onze
jeugdleden om de deuren langs
te gaan om Grote Clubactieloten
te verkopen. Maar ook onze
seniorleden kunnen loten kopen.
En voor de leden die wat meer
willen uitgeven zijn er superloten.
Kortom er is voor ieder wat wils.
Laten we SAMEN weer voor een
mooi bedrag gaan. De sluiting van
de actie is 23 november, dus er is
nog tijd om HEEL VEEL loten te verkopen.”

Ga naar de link om loten te bestellen of klik op de
QR-code
https://lot.clubactie.nl/lot/av-athlos/110332
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Twee Athlos’ atleten snellen naar bronzen
plak bij NK Marathon ( Wessel Geursen)
Afgelopen zondag, tijdens de Amsterdam marathon, vond voor wedstrijdlopers
ook het Nederlands kampioenschap plaats. Een aantal leden van de
Harderwijkse atletiekvereniging Athlos had zich hierop al enkele maanden
voorbereid. Na het volgen van een uitgekiend trainingsschema van hun
Athlostrainers konden zij de 42,2 km in topvorm afleggen. In uitstekend
hardloopweer snelde Hilde Tempel uit Hierden in 3:19 naar de derde plaats bij
het NK in haar leeftijdscategorie masters 50+. Hilde behaalde twee jaar geleden
ook al het podium bij het NK. Met haar prestatie handhaaft zij zich in de
Nederlandse top. Brons was er ook voor Herman Couperus uit Ermelo die in
2:54 het podium behaalde in zijn leeftijdscategorie masters 55+. Het was zijn
eerste NK medaille. Extra bijzonder was het dat Herman samen met zijn zoon
Koen aan de start stond. Koen debuteerde op de marathon in een
verdienstelijke 3:29. De Harderwijkse atleet Bram Teluij liep met 3:08 ook een
prima marathon. Veel van hun Athlostrainingsmaatjes waren naar Amsterdam
afgereisd om het viertal aan te moedigen op verschillende punten langs het
parcours. Bij de finish vierden zij gezamenlijk het succes van het Athloskwartet.
Komende zondag doet een aantal Athlos-atleten mee aan de Rotterdammarathon. Veel succes en geniet van alles!
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Mission Impossible
Van de zomer zijn er bij Athlos opnames geweest voor een tv-programma van SBS6.
Volgende maand gaat dat uitgezonden worden
Sinds dinsdag 12 oktober zenden wij Missions Impossible uit op SBS6. De komende vier
weken zal het programma nog te zien zijn. Wij willen je graag laten weten dat de
missie Kogelslingeren in aflevering 6 zal worden uitgezonden.
Datum: Dinsdag 16 november
Zender: SBS6
Tijd: 20:30 uur

Missies
Er komen in totaal vijftien verschillende missies voorbij, die allemaal een speciale techniek
en veel oefening vergen. Denk bijvoorbeeld aan 180 gooien op een dartbord of een hole-inone slaan op de golfbaan. Gelukkig krijgen de onbekende Nederlanders, die worden
overvallen door Leo Alkemade, Dennis van der Geest, Hélène Hendriks en Jan Versteegh, een
maand de tijd om ervoor te trainen.

Moment suprême
Eerst vragen de presentatoren of de onbekende Nederlanders de uitdaging aangaan, en
vervolgens krijgen ze intensieve begeleiding van de allerbeste coaches en experts op hun
gebied. We volgen ze op de voet op weg naar het moment suprême, waarbij we de ups en
downs en het vallen en opstaan ook te zien krijgen. Blijkt hun mission impossible wél
mogelijk en winnen ze 10.000 euro?
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