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Beste judoka’s,
Vanaf maandag 31 augustus herbeginnen wij opnieuw met de reguliere trainingen voor
de leden van onze twee groepen op dezelfde dagen en uren als vorig seizoen.
Dat het een moeilijk jaar zal worden staat nu reeds vast. Wij zullen ons best doen om
de wetgeving te respecteren en besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.
Om alles in goede banen te leiden volgen hieronder enkel afspraken die strikt moeten
gevolgd worden.
Richtlijnen VJF
Elke judoka mag slechts in 1 club trainen. Dit wil zeggen: 1 club waarbinnen getraind
wordt met contact (judo, jiu jitsu, …). Als federatie willen we zoveel mogelijk vermijden
dat judoka’s club-, stads- of provinciegrenzen overschrijden om in meer dan 1 club te
gaan trainen. De judoka’s die verkiezen aan de topsporttrainingen deel te nemen,
blijven in die ‘bubbel’ dan ook trainen. Enkel contactloos sporten in hun eigen of in een
andere club kan dan nog.
Wie komt niet trainen.
 Wie terugkwam van reis uit een risicogebied (oranje of rode zone).
 Wie onlangs (laatste 14 dagen) op speelpleinwerking, sportkampen, … aanwezig
was (als monitor of als deelnemer).
 Wie zich niet zo goed voelt.
 Wie onlangs (laatste 14 dagen) symptomen van corona vertoonde.
 Wie de laatste week in een andere club trainde (judo of andere sport).
 Wie in zijn/haar omgeving personen had die besmet zijn of in quarantaine moesten.
 Wie zelf in quarantaine zit.
In de sporthal
 In de sporthal is het verplicht om een mondmasker (correct) te dragen en de handen
te ontsmetten.
 Om corona redenen is publiek niet toegelaten in de sporthal, toeschouwerszone
budozaal.
 Wie informatie wil kan de toeschouwerszone van de budozaal betreden. Let wel
slechts één persoon
 Iedereen zal overal voldoende afstand houden van de anderen.
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In de dojo


U12-trainingen:
MAX 50 judoka’s op de tatami voor contacttraining



+12-trainingen:
MAX 50 judoka’s op de tatami voor contacttrainingen.
Enkel geregistreerde leden met een maximum van 50 (groep 1) en 20 (groep 2)
personen kunnen deelnemen aan de trainingen.





Tijdens de training is het mondmasker niet verplicht
Leden van wie de vergunning vervallen is worden niet toegelaten op de mat.
Wij zullen zoveel mogelijk trainen met dezelfde personen (ook tijdens de randori).

Het Bestuur,
Judoclub Kumi Kata Bornem.

