
 
 

Protocol hervatten vechtsporten 
Algemene richtlijnen: 

• Houd (minimaal) 1,5 meter afstand tot elkaar. 
• Schud geen handen, high five met de trainer. 
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
• Was uw handen regelmatig met zeep, voor minimaal 20 seconden. 
• Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 

verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit. 
• Heeft 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten zoals koorts en/of benauwdheid, 

dan moet je thuisblijven en kun je niet trainen of training geven. 
• Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen via RIVM.nl. 

 

Kinderen (tot en met 12 jaar) 

• Lessen worden vooraf bij de trainer die de les geeft gereserveerd. Zo weet de trainer 
precies hoeveel pupillen er bij de les aanwezig zullen zijn. 

• Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de locatie van de training. 
• Ga thuis voorafgaand aan de training naar het toilet. 
• Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep, voor minimaal 20 seconden. 
• De trainer die de les geeft probeert zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand tot de pupillen te bewaren. 
• Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan. Alle pupillen die aan een les deelnemen komen in hun 

sportkleding naar de les en douchen na afloop thuis. Ook omkleden na afloop gebeurt thuis. Graag 
oude kleding dat vies mag worden. 

• Neem je eigen judojas, judoband en een matje en/of dekentje mee in een tas. 
• Er kunnen geen spullen van de sportschool of trainer worden geleend. 
• Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn. 
• Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de pupillen zelf, zoals ouders, de training 

bijwonen. Ook niet op afstand. 
• Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis. 

 

Jongeren (13 tot en met 18 jaar) 

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen buiten trainen als er geen sprake  
is van fysiek contact tussen de pupillen onderling en tussen de pupillen en de trainer. 

• Lessen worden vooraf bij de trainer die de les geeft gereserveerd. Zo weet de trainer 
precies hoeveel pupillen er bij de les aanwezig zullen zijn. 



• De 1,5 meter afstand moet te allen tijde worden gewaarborgd. Hiervoor geldt de richtlijn dat elke 
pupil een eigen ruimte heeft van minimaal 9 m³ waarbinnen kan worden getraind. 
Geef deze ruimte duidelijk aan door het uitzetten van lijnen of het gebruik van pionnen. 

• Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de locatie van de training. 
• Ga thuis voorafgaand aan de training naar het toilet. 
• Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep, voor minimaal 20 seconden. 
• Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan. Alle pupillen die aan een les deelnemen komen in hun 

sportkleding naar de les en douchen na afloop thuis. Ook omkleden na afloop gebeurt thuis. Graag 
oude kleding dat vies mag worden. 

• Alle pupillen die aan de les deelnemen nemen hun eigen judoband (liefst 2), bidon met drinken, 
gewichtjes en/of waterfles, matje en/of handdoek/dekentje, elastiek/dynabands en andere 
benodigdheden waarmee je oefeningen kunt verzwaren en/of uitvoeren. Er kunnen geen spullen 
van de sportschool of trainer worden geleend. 

• Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn. 
• Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de pupillen zelf, zoals ouders, de training 

bijwonen. Ook niet op afstand. 
• Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis 

 

 

 

Wat gaat BUSHi Arnhem doen vanaf 6 mei? 

We hebben een schema samengesteld waarin we trainingen hebben gemaakt die zowel buiten als binnen 
(online) gedaan kunnen worden. 
Afhankelijk van de toestemming van de gemeente bepalen we of we de training buiten geven of dat deze 
online gevolgd wordt of dat er zelf een programma afgewerkt moet worden. 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat we de trainingen buiten kunnen en mogen geven. Mocht dat niet het geval 
zijn, dan communiceren we dit tijdig in de app-groepen. 

 

- Lees de algemene richtlijnen hierboven goed door 
- Geef je vanaf nu op bij de docent als je mee wil doen met het schema. Opgeven bij de docent die in 

de lijst achter de activiteit staat. 
- Bij Joyce: via de app, Bij Jennifer: via mail (jenkuijpers@hotmail.com)  

Er worden daarna app-groepen gemaakt met de activiteiten en in die app kun je je dan ook afmelden 
als je een keer niet kunt komen. Let op: alleen afmelden, bij geen bericht gaan we ervan uit dat je 
aanwezig bent. 

- Niet opgegeven is niet meedoen! We moeten namelijk wel exact weten met hoeveel mensen we de 
training gaan doen. 

- Ouders die moeten brengen zetten de judoka’s af (kiss and ride) en halen de judoka’s na de training 
op. Kijken van een afstand is niet toegestaan, zie ook de regels hierboven. 
 

 

 



Rooster BUSHi Arnhem per 6 mei 2020: 

Dag  Tijd Wat: Voor wie: Door: 
Maandag  16.00-17.00 uur 

17.00-18.00 uur 
19.00-20.00 uur 

Buitentraining veld 
Buitentraining veld 
Buitentraining veld 

B-selectie  
Selectie -15: t/m 12 jaar  
Selectie van 13 t/m 18 jaar  

Joyce 
Joyce 
Vitex 

Dinsdag 16.00-17.00 uur 
16.00-17.00 uur 
17.00-18.00 uur 
19.00-20.00 uur 

Buitentraining veld 
Buitentraining veld 
Buitentraining veld 
Online-training     

Maandag recreanten t/m 12 jr 
Dinsdag recreanten t/m 12 jaar  
Recreanten 13 t/m 18 jaar  
Alle selectieleden  

Jennifer 
Jennifer 
Jennifer 
De Korte 

Woensdag 15.15-16.00 uur 
16.00-17.00 uur 
17.00-18.00 uur 
18.00-19.00 uur 
19.00-20.00 uur 

Buitentraining veld 
Buitentraining veld 
Buitentraining veld 
Hardlopen  
Hardlopen 

Recreanten uit deze les t/m 12 jr 
Recreanten uit deze les t/m 12 jr 
Recreanten uit deze les t/m 12 jr  
Selectie -15 t/m 12 jaar  
Selectie van 13 t/m 18 jaar  

Jennifer 
Jennifer 
Jennifer 
Hardloopcoaches 
en Joyce 

Vrijdag  15.30-16.30 uur 
16.00-17.00 uur 
17.00-18.00 uur 
19.00-20.00 uur 
19.00-20.00 uur 

Buitentraining veld 
Buitentraining veld 
Online Skype chat  
Online-training 
Online Skype chat  

Recreanten uit deze les  
Selectie van 13 t/m 18 jaar  
Selectie -15 jaar 
Selectie t/m 12 jaar 
Selectie -18, -21 jaar 

Jennifer 
Vitex 
Joyce 
De Korte 
Joyce 

 

Alternatief rooster bij geen veld of buitenruimte:  

Dag  Tijd Wat: Voor wie: Door: 
Maandag  16.00-17.00 uur 

17.00-18.00 uur 
19.00-20.00 uur  

Online Skype chat 
training 
Online-training 

B-selectie  
Selectie -15: t/m 12 jaar  
Selectie van 13 t/m 18 jaar  

Joyce  
Zelf trainen 
Live online Vitex 

Dinsdag 16.00-17.00 uur 
 
17.00-18.00 uur 
19.00-20.00 uur 

You tube 
You tube 
You tube 
Online-training     

Maandag recreanten t/m 12 jr 
Dinsdag recreanten t/m 12 jaar  
Recreanten 13 t/m 18 jaar  
Alle selectieleden + recreanten 

online 
online 
online 
Live Youtube De Korte 

Woensdag 15.15-16.00 uur 
16.00-17.00 uur 
17.00-18.00 uur 
18.00-19.00 uur 
19.00-20.00 uur 

You tube 
You tube 
You tube 
Hardlopen  
Hardlopen 

Recreanten uit deze les t/m 12 jr 
Recreanten uit deze les t/m 12 jr 
Recreanten uit deze les t/m 12 jr  
Selectie -15 t/m 12 jaar  
Selectie van 13 t/m 18 jaar  

online 
online 
online 
Zelf trainen + opdracht 
Zelf trainen + opdracht 

Vrijdag  15.30-16.30 uur 
16.00-17.00 uur 
17.00-18.00 uur 
19.00-20.00 uur 
19.00-20.00 uur 

You tube 
Online-training 
Online Skype chat  
Online-training 
Online Skype chat  

Recreanten uit deze les  
Selectie van 13 t/m 18 jaar  
Selectie -15 jaar 
Selectie t/m 12 jaar+recreanten 
Selectie -18, -21 jaar 

online 
Live online Vitex 
Live chat met Joyce 
Live Youtube De Korte 
Live chat met Joyce 

 

 

 

 

 



Belangrijkste regels op een rij: 

- Niet opgeven is niet meedoen! Opgeven bij de trainer. 
- Kiss and ride, blijf in de auto wachten of kom na de les ophalen 
- Houd je aan de instructies van de trainer, de training kan anders niet plaatsvinden 
- Thuis plassen en omkleden 
- Drinken meenemen (bidon) 
- Grote Handdoek of matje meenemen bij Vitex-training of judotraining 
- Niet luisteren is niet meedoen! We zijn verplicht om ons te houden aan de richtlijnen. 

Opgeven: 

- Selectieleden geven zich op via Joyce en geven aan bij welke onderdelen zij willen aansluiten. Per 
onderdeel wordt dan een app-groep aangemaakt. 

- Recreanten geven zich op via mail bij Jennifer (jenkuijpers@hotmail.com) (bij aanvraag toevoegen 
aan app-groep) 

- Opgeven voor de training is voor de hele periode, alleen afmelden als judoka verhinderd is 


