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Hoorn, 15 oktober 2020 
 
Betreft: impact maatregelen op dansen in corona-tijd  

 
Het coronavirus laait weer op in Nederland. Op 13 oktober heeft Minister President Mark 
Rutte een gedeeltelijke lockdown afgekondigd, dit heeft ook impact op de sport die wij 
uitoefenen. Double V volgt de richtlijnen van de overheid en het RiVM en neemt da arin de 
verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen, niettemin ook 
omdat wij als Double V heel graag terug willen naar een maatschappij zonder beperkingen.  

In gedachten van en binnen de maatregelen van de overheid én in lijn met het protocol 
verantwoord sporten van het NOC*NSF kunnen wij doorgaan met dansen, dan wel voor 
diverse groepen met beperkingen en extra maatregelen.  

Algemeen geldende regels: 
- voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  
- heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen; 
- ga direct naar huis wanneer tijdens de training/les klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

- voor je begint én tijdens de training/les was en desinfecteer je regelmatig je handen; 
- houd te allen tijden 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder; 
- kleedkamers zijn gesloten, voor- en achteraf thuis omkleden; 
- bij halen en brengen van (jonge) dansers, let op max groepsgrootte van 4 personen.  

Specifiek voor dansers jonger dan 18 jaar: 
- dansen in groepsverband is zonder beperkingen in afstand toegestaan.   

Specifiek voor dansers van 18 jaar en ouder: 
- wordt individueel gedanst op minimaal 1,5 meter afstand met geen choreografische 

interactie tussen dansers. Uitzondering voor personen komende uit één huishouden.  

Binnen deze voorschriften kunnen wij, in gedachten van de maatregelen, onze trainingen/ 
lessen voortzetten. Hier zijn wij zeer blij mee. De precieze vorm en invulling van de 
trainingen/lessen wordt gecommuniceerd naar de betreffende dansers.  

Wij hopen op jullie begrip én medewerking om gezamenlijk hiermee het coronavirus onder 
controle te krijgen. Vragen over geldende regels en maatregelen kunnen direct bij de trainer 
gesteld worden. 
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