
A F S P R A K E N 

VOOR SPORTERS (volgens Sport Vlaanderen)





BLIJF THUIS ALS JE JE ZIEK VOELT






KOM JUIST OP TIJD EN GA NA DE TRAINING

DIRECT NAAR HUIS






KLEED JE THUIS OM EN KOM IN JE KIMONO / JUJIITSU 
PAK NAAR DE LES.




DESINFECTEER JE HANDEN VOOR EN NA

DE LES (Gel staat klaar op de trainingslocatie)





BRENG JE EIGEN DRINKFLES MET WATER





HOUD 1,50 M AFSTAND TUSSEN ELKAAR





GEBRUIK ZOVEEL MOGELIJK EIGEN

MATERIAAL OF ONTSMET GEDEELD MATERIAAL
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VOORBEREIDING THUIS 

Alleen na afsprak 

• Laat tijdig weten dat je aanwezig zult zijn. Mama/papa moeten je hiervoor inschrijven.

• Ga alleen na de trainingslocatie voor een geplande activiteit.


Kleding in materiaal 

• Trek je sportkleren thuis aan. Op de trainingslocatie is er geen mogelijkheid om om te kleden.

• Neem kleding mee voor na het sporten als je bezweet bent.

• Breng je eigen drankje in een drinkfles mee. 

• Check of je alle nodige spullen (zwart, Bo, Sai, Tunkwa) bij je hebt, zodat je niets hoeft te lenen.

• Ontsmet je eigen sportmateriaal.


Hygiëne 


• Houd er rekening mee dat op de trainingslocatie geen toiletten toegankelijk zullen zijn.

• Was je handen 20 seconden met water een zeep.


Vervoer 

• Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie of laat je van mama/papa brengen.


ALGEMENE REGELS 

• Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden.

• Probeer je gezicht niet aan te raken.

• Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een 

grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas 
weer sporten als het mag van je arts.


• Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas 
weer sporten als het mag van de arts.


• Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur of ben je weer koortsvrij? Rust nog even 
lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen korts, mag je nog 3 dagen niet 
sporten, vanwege het risico op hartontsteking.




OP DE TRAININGSLOCATIE 

Aankomst 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan.

• Volg de richtlijnen van de organisatie.


Hygiëne 


• Ontsmet je handen bij aankomst op de trainingslocatie (ontsmettingsmateriaal staat klaar).

• Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.

• Raak je gezicht niet aan tijdens het sporten.

• Gebruik alleen je eigen handdoek of drinkfles.

• Gebruik zoveel mogelijk eigen sportmateriaal.

• Gebruik alleen gedeeld materiaal als dat schoongemaakt is. 

• Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi.


Contactloos sporten 

• Alle trainingen gebeuren zonder contact met onze gebruikelijke trainingspartners. Deze trainingen zien 
er omwille van deze regel helemaal anders uit. Ze zijn daarom niet minder leuk.


• Je Sensei zorgt voor een plezante en afwisselende training om de basisvaardigheden er weer in te 
trainen.


• Houd ten allen tijde 1,50 meter afstand van elkaar. Train alleen op de voor jou voorziene oefenplaats. 
Deze zijn met pionnen of hoedjes gemarkeerd. 


• Hebt je verzorging of hulp nodig, laat je dan door zo weinig mogelijk mensen aanraken. Volg de 
instructies van de trainer.


NA HET SPORTEN 

• Gedeeld materiaal blijft op je oefenplaats in de buurt van de pionnen of hoedje liggen. De sensei zorgt 
voor het desinfecteren. 


• Desinfecteer je handen voor het verlaten van de trainingslocatie (ontsmettingsmateriaal staat klaar).

• Omkleden voor vertrek is niet mogelijk.

• Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of the socializen.

• Ontsmet thuis je eigen sportmateriaal.



