
 

 

 

Herstart van het reguliere trainingsrooster BUSHi Arnhem- Zuid 

 

1 juli 
Per 1 juli gaat Arnhem-Zuid weer trainen volgens het rooster zoals dat bestond voor de Corona-

tijd. Dat betekent dat we teruggaan naar de groepsindeling zoals die was. Ook de RTC-

ochtendtraining wordt weer gestart.  

 

RTC- en NTC-trainingen 

Het volgende bericht heeft de JBN geplaatst over de RTC- en NTC-trainingen: 

https://rtc.jbn.nl/nieuws?n=31 . Wat dit precies betekent voor de RTC-trainingen in Nijmegen en 

Eindhoven, omdat het e.e.a. afhangt van de lokale overheid en accommodatie beheerders is nog 

niet helemaal duidelijk. Zodra er meer bekend is wordt dat in de desbetreffende WhatsApp-

groepen gecommuniceerd. 

 

Sportbedrijf Arnhem 
Sportbedrijf Arnhem zorgt ervoor dat onze sportlocatie zo ingericht wordt zodat ouders en judoka’s 

zich zo veilig mogelijk door de sporthal kunnen bewegen. Let dus goed op de instructies op de 

betreffende locatie. In het algemeen geldt: ga met zo min mogelijk gezinsleden naar de sporthal 

om te brengen of halen. De kantine is wel geopend maar ook daar zullen de regels gehandhaafd 

worden als het om afstand gaat. Ook is het mogelijk dat er in verband met onnodige drukte niet 

naar de lessen gekeken kan worden vanuit de kantine. 

 

Zomervakantie 
Normaal gesproken sluit de dojo tijdens de schoolvakanties. Er wordt op dit moment nog bekeken 

of de trainingen weer gestart kunnen worden vanaf 10 augustus.  

Dat is dus twee weken voor het einde van de zomervakantie. Ook wordt er bekeken of het mogelijk 

is om voor de full-timers de eerste week van de zomervakantie door te kunnen trainen.  

Houd hiervoor de BUSHi-WhatsApp-groep goed in de gaten.  

 

Heb je klachten? Blijf dan thuis! 

Zowel voor de binnen- en buiten trainingen geldt bij deelname dat de antwoorden op de volgende 

vragen met nee beantwoord moeten kunnen worden:  

 

 Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? 

 Hoesten 

 Neusverkoudheid 

 Koorts vanaf 38 graden 

 Benauwdheidsklachten 

 Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwheidsklachten? 

 Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in 

een lab)? 

 Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 

14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

 Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

nieuwe coronavirus is vastgesteld? 
 

https://rtc.jbn.nl/nieuws?n=31

