
Hallo leden, 

Wij gaan 11 mei weer starten met BUITEN sporten. 
Wat houd dit in: 

1. We hebben de roosters en de lessen aangepast i.v.m. de maatregelen die we moeten nemen. 
2. Heb je verkoudheidsklachten of ziekteverschijnselen blijf dan thuis. 
3. De sporthal + kleedkamers zijn gesloten. Sportkleding thuis aantrekken. 
4. Let op: Sportschoenen en Grip sokken zijn verplicht. 
5. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en gaan dus alleen buiten sporten. 
6. Er mogen geen ouders of verzorgers blijven kijken tijdens de buitensport lessen. 
7. Afzetten en ophalen kan alleen op de parkeerplaats naast Enjoy Sports / basic fit. 

Ouders moeten op de parkeerplaats blijven staan totdat de trainers de kinderen hebben 
afgezet of opgehaald. 

De lessen duren 50 minuten i.v.m. de regels van het ophalen en brengen van de kinderen. 
8. Als het regent gaan de lessen buiten niet door. Wij plaatsen dit op onze social media pagina’s 

Facebook & Instagram. (hou dit goed in de gaten). 

LESROOSTER 
Wij hebben de lessen zoveel mogelijk op dezelfde dagen en tijden proberen te houden. 
I.v.m. het brengen en ophalen en de regels die daar bij horen duren de lessen 50 minuten. 
Graag uw kind ophalen bij het einde van de les en niet eerder. 
Hieronder het rooster. 

MAANDAG: 
15.00 tot 15.50 uur Freerunning 6 t/m 8 jaar & freegym 6 t/m 8 jaar 
16.00 tot 16.50 uur Freegym 9 t/m 11 jaar & Selectie turnen t/m 12 jaar 
17.00 tot 17.50 uur Freerunning & turnen 13 t/m 18 jaar(aanmelden verplicht i.v.m. 1,5 meter regel) 
18.00 tot 19.00 uur Freerunning & turnen 18+ 

DINSDAG: 
15.00 tot 15.50 uur Freerunning 7 t/m 9 jaar + Dansen 6 t/m 8 jaar 
16.00 tot 16.50 uur Freerunning 9 & 10 jaar + Dansen 9 t/m 12 jaar 
17.00 tot 17.50 uur Freerunning 10 & 11 jaar 
18.00 tot 18.50 uur Freerunning 11 & 12 jaar 
19.00 tot 20.00 uur Freerunning Demoteam Freerunning t/m 12 jaar 

WOENSDAG: 
15.00 tot 15.50 uur Freerunning 7 t/m 9 jaar 
16.00 tot 16.50 uur Freegym 6 t/m 8 jaar 
17.00 tot 17.50 uur Freegym 9 t/m 12 jaar 
18.00 tot 18.50 uur Dansles 13 t/m 18 jaar 
18.00 tot 18.50 uur Freerunning NXT 1 & 2 t/m 12 jaar 

DONDERDAG 
15.00 tot 15.50 uur Turnen instap selectie 6 t/m 8 jaar 
16.00 tot 16.50 uur Turnen selectie 7 t/m 9 jaar 
17.00 tot 18.00 uur Turnen selectie 10 t/m 12 jaar & 13 t/m 18 jaar 

VRIJDAG 
15.00 tot 15.50 uur Freerunning 7 t/m 9 jaar 
16.00 tot 16.50 uur Freerunning 9 t/m 11 jaar 
17.00 tot 17.50 uur Freerunning 10 t/m 12 jaar 
18.00 tot 18.50 uur Freerunning t/m 12 jaar 



Hallo Freerunning leden, (13 t/m 18 jaar) 

Wij gaan 11 mei ook voor 13 t/m 18 jaar BUITEN sporten. 
Wat houd dit in: 

1. We hebben de roosters en de lessen aangepast i.v.m. de maatregelen die we moeten nemen. 
2. Heb je verkoudheidsklachten of ziekteverschijnselen blijf dan thuis. 
3. De sporthal + kleedkamers zijn gesloten. Sportkleding thuis aantrekken. 
4. Let op: Sportschoenen en Grip sokken zijn verplicht. 
5. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en gaan dus alleen buiten sporten. 
6. Er mogen geen ouders of verzorgers blijven kijken tijdens de buitensport lessen. 
7. Afzetten en ophalen kan alleen op de parkeerplaats naast Enjoy Sports / basic fit. 

Ouders moeten op de parkeerplaats blijven staan totdat de trainers de kinderen hebben 
afgezet of opgehaald. 

De lessen duren 50 minuten i.v.m. de regels van het ophalen en brengen van de kinderen. 
8. Als het regent gaan de lessen buiten niet door. Wij plaatsen dit op onze social media pagina’s 

Facebook & Instagram. (hou dit goed in de gaten). 

LESROOSTER FREERUNNING 13 T/M 18 JAAR 
Wij hebben de lessen zoveel mogelijk op dezelfde dagen en tijden proberen te houden. 
Graag uw kind ophalen bij het einde van de les en niet eerder. 
Hieronder het rooster. 
Omdat jullie vallen onder de anderhalve meter afstand regeling mogen de groepen niet te groot. 
Jullie moeten daarom eerst reserveren als je een buitensport les wil volgen. Dit kan op 
www.enjoy-sports.nl -> buiten sporten. 
Is b.v. maandag volgeboekt dan kun je op een andere dag reserveren. 

MAANDAG: 
17.00 tot 17.50 uur Freerunning 13 t/m 18 jaar op reservering 

WOENSDAG: 
19.00 tot 20.00 uur Freerunning 13 t/m 18 jaar op reservering 

VRIJDAG: 
19.00 tot 20.00 uur Freerunning 13 t/m 18 jaar op reservering

http://www.enjoy-sports.nl/

