
Beste Sporters en Instructeurs van de sportvereniging De Blaak, 

 

Ruim 5 miljoen mensen keken afgelopen vrijdagavond naar diverse zenders die de persconferentie van Mark 
Rutte en Ernst Kuipers live uitzonden. In die persconferentie werden de wijzigingen bekendgemaakt die de 
Rijksoverheid instelde per zaterdag 15 november met betrekking tot de coronapandemie. In het weekend 
kwam daar een mailtje van de gemeente overheen. Daarin gaf de gemeente aan wat dit betekende voor de 
openstelling van alle gemeentelijke sportaccommodaties, waaronder dus onze Sporthal in de Blaak. 

Allereerst de Rijksoverheid-regels per 15 januari (bron: www.rijksoverheid.nl) 

Natuurlijk, de basisregels blijven van toepassing: "was vaak en goed uw handen, houd 1,5 meter afstand, 
blijft bij klachten thuis en laat u meteen testen en zorg voor voldoende frisse lucht". "Alle Sportactiviteiten 
zijn weer mogelijk, zonder tijdsrestricties. Publiek is niet toegestaan. Wedstrijden binnen de eigen club 
kunnen ook weer. Het coronatoegangsbewijs blijft vanaf de leeftijd van 18 verplicht, zowel binnen als buiten 
!"  Dus onze sporttakvertegenwoordigers wordt gevraagd daar waar nodig het coronatoegangsbewijs te 
checken.  En aan jullie, sporters, wordt gevraagd dat bewijs wel mee te nemen naar de sportles. 

Verder wordt gecommuniceerd dat "het mondkapjesadvies wordt uitgebreid. Overal waar het niet mogelijk 
is om de 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen". Voorts: "het advies is 
vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden". 

De regels van de Gemeente Tilburg (bron: www.sportintilburg.nl) 

Na weken stilstand moet de gemeente de accommodaties weer openen.  De gemeente heeft ons op 
zaterdag bericht: 

"Besloten is dat op dinsdag 18 januari de binnensportlocaties open gaan volgens de nieuwe, verruimde 
regels. Onder welke voorwaarden er vanaf dinsdag 18 januari weer binnen gesport mag worden, laten we 
uiterlijk maandag 17 januari weten. De maatregelen hebben betrekking op de volgende gemeentelijke 
sportaccommodaties:  
     * Recreatiebad Stappegoor  
     * Sportcomplex Drieburcht  
     * Zwembad Reeshof  
     * IJssportcentrum  
     * Ireen Wüst IJsbaan  
     * Sportcomplex T-Kwadraat  
     * Sporthallen  
     * Gymzalen  

Onze Sporthal aan de Grebbe 65 ook valt  hier ook onder. 

Onze maandagavond-sporten Yoga en Bootcamp 

Natuurlijk heeft onze sportvereniging ook contact onderhouden met de twee hierbij betrokken trainers, 
Mihaela Anohina respectievelijk Jeffrey Derks. Bootcamp, onder leiding van Jeffrey, speelt zich buiten af, 
waarbij de verzamelplaats naast de sporthal is. Houd er rekening mee dat je dus niet even naar binnen kunt 
lopen voor een flesje water of toiletbezoek. En probeer de regels van mondkapje en coronatoegangsbewijs 
ook toe te passen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.sportintilburg.nl/nieuws/corona_update_14_1_versoepelingen_voor_d


Yoga speelt zich af in de Kindertherapieruimte, elders aan de Grebbe. Daar gelden natuurlijk ook gewoon de 
basisregels en de regels m.b.t. mondkapje en toegangsbewijs. Deze les zou door  kunnen gaan, ware het niet 
dat Mihaela ziek is ! Dus morgen, helaas, om een heel andere reden, geen yoga ! Ik heb Mihaela beterschap 
gewenst namens alle yoga-sporters.   

Epiloog 

Het debuut van deze week is voor de bootcampers van maandagavond. Succes ! Behalve de yoga gaat 
iedereen weer aan de slag!  We hopen als bestuur dat deze heropeningen voor alle sporten blijvend zijn. En 
een opmaat kunnen zijn voor de rest van het seizoen. We wensen jullie een fijne week toe! 

Voor alle zekerheid: natuurlijk leidt de lockdown die we nu achter ons hebben gelaten, ook tot een 
restitutieregeling. Zodra we denken dat alles qua lockdowns achter de rug is zullen we daar verder over 
communiceren. 

Namens het bestuur, 

Ton van der Leun 

(interim-voorzitter sportvereniging de blaak) 

 


