
Hogerop Inventarisatie Leden Spreiding – Woensdag 
 
Beste Hogerop-woensdag rijders,  
 
Het bestuur van Hogerop is blij met de hoge (90%) en snelle respons op de inventarisatie. Hierdoor 
kunnen we snel duidelijkheid creëren en de nieuwe indeling naar jullie, naar de trainers en naar de 
BGA communiceren. Dit helpt ook om andere verenigingen ervan te overtuigen verstandig mee te 
werken aan het spreiden van de rijders. Afgelopen woensdag zagen wij nog veel treintjes en mensen 
die toch minder dan 1,5m afstand houden. Mooi dus om aan te kunnen geven dat we de woensdag 
rijders over 2 uren kunnen verdelen met op elk uur 2 trainers! Dank is ook groot aan de trainers die 
zich flexibel hebben getoond en indien gewenst hun schema hebben aangepast. Onderstand nog 
even de uitkomst (stand vrijdag 23/10, 14.30 uur). 

 
 

Hoe gaan we dit nu regelen? Alweer een complexe puzzel, net als de indeling van de groepen aan 
het begin van het seizoen. Samengevat: 

 We zijn enorm blij dat we (nog) kunnen schaatsen, en willen dit graag zo houden zolang dit 
geen risico vormt voor virusverspreiding 

 We realiseren ons dat dit niet optimaal is, en waarderen ieders bereidheid dit te accepteren in 
het grotere belang! 

 2 groepen om 19.40 uur, 2 groepen om 21.00 uur 
 Indeling wordt door het Bestuur of technische commissie gemaakt obv gegeven input 
 Dit zal altijd arbitrair zijn, maar wel met de beste intenties  
 Onderling ruilen mag (mits alle betrokkenen akkoord zijn, wel even melden svp) 
 Ivm beschikbaarheid van de trainers zullen Pyke en Peter om 19.40 uur aanwezig zijn 
 Johannes en Puk zijn om 21.00 uur aanwezig 
 Vooraf worden de trainingsschema’s gedeeld 
 Pyke en Johannes zullen elkaars rijders trainen 
 Peter en Puk zullen ook elkaars rijders trainen 
 Het bestuur zal de situatie blijven monitoren en wijzigen waar en wanneer nodig, ook 

afhankelijk van de duur van noodzaak tot spreiding 
 We blijven voorlopig de gewone app groepen gebruiken voor mededelingen, we vragen 

trainers hun schema in meerdere groepen te plaatsen 
 
Let wel, het 21.00 uur is alleen bedoeld voor het spreiden van het aantal schaatsers van andere 
uren. Het is dus niet bedoeld als extra uur voor mensen die normaal marathon rijden. Het is ook niet 
de bedoeling om “stiekem” 2 uur achter elkaar te rijden. Verder krijgen wij ook signalen dat er op 
diverse uren toch nog veel in “treintjes” wordt gereden, ook door rijders met een (opvallend) Hogerop-
jasje aan… Dit zal echt anders moeten als we willen blijven schaatsen! Verpest het niet voor jezelf 
en/of voor jouw medeschaatsers!!! 
 
De indeling zal in een apart document worden weergegeven. 
 
Met sportieve groet en blijf gezond, 
 
Bestuur Hogerop 




