
 
 

Beste sporters, 

Na de persconferentie van vrijdagavond 26 november zijn we helaas genoodzaakt 

een aantal maatregelen te nemen. We maken daarbij onderscheid tussen de 

groepen die overdag sporten en de groepen die na 17.00 uur sporten. 

 

1. De groepen die overdag tot 17.00 uur sporten 

- Jullie zijn vanzelfsprekend welkom op jullie vaste uren. 

 

- QR code tonen, het invullen van het triageformulier en 1,5 meter afstand 

houden blijft bij ieder bezoek verplicht. 

 

- Mondkapjes zijn vanaf heden weer verplicht op het moment dat je je 

verplaatst.  

 

- Wanneer je niet in de gelegenheid bent om te komen sporten, verzoeken wij 

jullie vriendelijk om je af te melden. Zo kunnen wij iedereen de mogelijkheid 

bieden om te komen sporten. 

 

- Uiteraard gelden de algemene regels, die vermeld staan op onze website en 

in eerdere berichten. 

 

 

2. De groepen die na 17.00 uur sporten 

Het is helaas niet mogelijk om na 17.00 uur te komen sporten. We bieden hiervoor 

een aantal alternatieven. 

A. Overdag Sporten 

In de bestaande ochtend- en middaggroepen zijn er nog mogelijkheden om te komen 

sporten. Neem contact op als je hier gebruik van wilt maken. Omdat we slechts een 

beperkt aantal plaatsen hebben is het verstandig snel te reageren, Vol = Vol! 

 

 

 

 

 



 
 

Bij voldoende interesse (minimaal 6 personen) willen we op zaterdagochtend van 

11.30 tot 12.30 uur en op zondagochtend van 9.00 tot 10.00 uur extra trainingsuren 

inlassen. Je kunt je hier via de mail ( info@fysiovisiq.nl) voor opgeven. 

B. Zoomlessen fitness 

We gaan weer starten met Zoomlessen. Op onze website staat een schema met de 

zoommogelijkheden.  

C. Zoomlessen Pilates 

Vanaf maandag 29 november zullen alle pilateslessen weer via Zoom plaatsvinden. 

Ook hiervoor geldt dat het schema met de zoommogelijkheden op de website 

vermeld staat. 

D. Bootcamp 

Op zaterdagochtend om 9.00 uur is er de mogelijkheid om aan de bootcamp training 

mee te doen. Dit is een perfecte manier om veilig in de buitenlucht te sporten. Als je 

interesse hebt kun je dit via de mail aangeven. 

 

Deze afspraken gelden in ieder geval voor de komende 3 weken. Hopelijk zijn er 

daarna weer meer mogelijkheden. 

 

Blijf gezond! 

Samen krijgen we corona onder controle! 

 

Team FysioVisiq 

 


