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Loopsport bij GAC omvat hardlopen, bootcamp, (sportief) wandelen en nordiccen. 
Deze activiteiten vinden alleen plaats in de openbare ruimte.  
De veiligheid- en hygiëneregels alsmede maatregelen voor de atleten en voor de 
trainers staan in het “Protocol GAC loopsporttrainingen” welke zijn goedgekeurd door 
de gemeente Hilversum op 12 mei 2020. Hierna wordt ingegaan op de locaties waar 
de diverse trainingsgroepen kunnen starten.  
 
Zijn er vragen of opmerkingen hierover dan zijn dit de coördinatoren die 
aangesproken kunnen worden: 
Saskia Bons  saskia.bons@gach.nl voor hardlopen en bootcamp 
Paul de Wijs paul.de.wijs@gach.nl voor sportief wandelen 
Liene Malsch liene.malsch@gach.nl voor nordiccen 
Algemeen lsc@gach.nl graag steeds in de cc.. zetten 
 
Algemeen 
Trainers en overige loopsporters kunnen hun eigen afweging blijven maken of zij de 
training nu al willen opstarten of dat liever op een later tijdstip doen. Meldt dat aan de 
coördinator! 

Indien een groep wil afwijken van onderstaande locaties (bijv. omdat daar veel 

groepen van hetzelfde niveau zijn) meld dan de afwijkende startplek. We moeten er 

namelijk als club voor zorgen dat we niet te grote groepen op dezelfde plek hebben 

en dit willen we op verzoek ook kunnen aantonen. 

Startlocaties voor hardlopen 

 Niveau A start bij ingang Cronebos/ Tolhuis 

 Niveau A/B start op Laapersveld (fietsenstalling bij station Sportpark) 

 Niveau B start bij Groot Kievitsdal 

 Niveau B/C start bij parkeerplaats Anna’s Hoeve (oude start Maple Leaf cross) 

 Niveau C start bij de dagcamping (Larenseweg) 

 Niveau C/D start bij La Place 

 Niveau D en hoger start bij theehuis ’t Hooge Erf aan de Hoge Vuursche weg 

 BlessureHerstelGroep en marathongroep: start bij de club 
 

Trainingslocatie Bootcamp 

 Grasveld tussen de baan 
 
Startlocaties Sportief Wandelen 

 Ingang Corversbos/ hoek Quatre Bras 

 Ingang Cronebos/ Tolhuis op een aangepast tijdstip vanwege ander loopgroepen 
 
Startlocaties Nordiccen 

 Bussumergrintweg bij restaurant Robert 
 
12 mei 2020 
Loopsportcommissie 
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