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Betreft: meer mogelijkheden en opening fitness/vrij trainen 

 

Vlagtwedde, 18 mei 2021 
 
 

Beste leden, 
 
We kijken er erg naar uit, dat we met ingang van 19 mei 2021 weer meer mogelijkheden tot vrij trainen en 
fitness kunnen  aanbieden in onze trainingszalen. Wat hebben we u gemist! Het aantal sporters in 1 ruimte is 
helaas nog wel gebonden aan strenge maatregelen. We moeten daarom blijven werken met het Supersaas 
reserveringssysteem, zoals we dat ook vóór de lockdown gebruikten en inmiddels ook weer voor de 
groepslessen doen. 

 
Groepslessen  
 
We waren al begonnen met groepslessen buiten. Deze zullen voorlopig ook buiten blijven omdat we binnen 
nog aan een maximum van 2 personen gebonden zijn. Wel mag de capaciteit van de buitengroepslessen 
opgevoerd worden, rekening houdend met de ruimte in de tent en de 1.5m afstand van elkaar. Echter is de 
tent  vorige week flink beschadigd door het onstuimige weer en op dit moment helaas nog niet gerepareerd. 
We zijn in afwachting van nieuwe palen van de leverancier. Er kunnen daardoor voorlopig maximaal 5 
deelnemers in de tent. Bij droog weer kunt u ook naast de tent in de openlucht deelnemen aan de les.   

 
 
Aanmelden training 

 
U kunt zich vanaf nu weer inschrijven voor trainen in de zaal. Sporten is voorlopig alleen mogelijk op afspraak. 
Reserveren kan via onderstaande link: 

 
https://www.supersaas.nl/schedule/sportentrainingPH/Sporten_Vlagtwedde  

 
Heeft u nog geen account? Deze kunt u als volgt aanmaken in het reserveringssysteem: 
onder de blauwe button “Log in” staat: “Nieuwe gebruiker aanmaken”. Hierbij is alleen het invullen 
van naam en e-mailadres vereist. Na het registreren kunt u direct een sportsessie reserveren.  
 
Materialen 

 

Om weer volop te kunnen trainen, hebben we onze materialen nodig. Graag ontvangen we al onze uitgeleende 
materialen uiterlijk 30 mei weer terug. Uw envelop met borg ligt klaar. U kunt daarvoor langskomen tijdens 
openingstijden of maak even een afspraak via telefoon of mail. 

 
Voor vragen of bij problemen met het inloggen in het reserveringssysteem zijn we tijdens openingstijden 
telefonisch bereikbaar via 0599313417 of info@sportentrainingscentrum.nl. 

 
 
Stay Safe &Fit! 

Team Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde   
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Bijlage: 
 

PrengerHoekman Fysiotherapie is volledig open:  U kunt weer een afspraak bij ons maken voor fysiotherapie of 
medische training. Ook als u nog niet onder behandeling van één van onze fysiotherapeuten was. 

 
We hebben de afgelopen tijd wederom hard gewerkt om de praktijk in te richten volgens de actuele 
richtlijnen/protocollen van het KNGF en het RIVM. Dit houdt in dat iedereen die geen ziekteverschijnselen heeft 
die verband kunnen houden met corona van harte welkom is.  

 
Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken, werken we met persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor uw en onze veiligheid. Daarom verzoeken wij u om een mondkapje te dragen in 
onze praktijk. Tijdens het sporten mag u deze af doen. 

 
Onze kleedkamers en douches zijn gesloten. Daarom het verzoek om u thuis om te kleden en alleen uw 
schoenen te wisselen als u komt sporten. 
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