
Protocol binnensporten Team Kickboxing Kerkdriel 
Dit protocol is samengesteld uit goedgekeurde documenten van NOC-NSF en de vechtsport autoriteit 

Algemene vuistregels: 
 Houd (minimaal) 1,5 meter afstand tot elkaar voor en na de sportactiviteit. 

 Schud geen handen. 

 Hoest en nies in de binnenkant van de elle boog.  

 Was de 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. Als 
iedereen in het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag er weer getraind worden. 

 Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat u 
tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, 
moet u thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon 
nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD). 

 Blijf als u het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) tot 
minimaal zeven dagen na de uitslag van de test thuis. 

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

 Stel uzelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen via RIVM.nl. 

 Gemeentelijk beleid is leidend. 
 
 

 

Gezondheid check en hygiëne: 
 
Om deel te kunnen nemen aan de les dienen leden te reserveren. De handen dienen voor en 
na de les gedesinfecteerd te worden, hiervoor stellen wij handzeep/gel beschikbaar bij de 
entree van de zaal en we maken de zaal na gebruik schoon. Bij de zaal entree leggen wij de 
volgende 4 vragen voor aan de leden en/of trainers: 
 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment een of meerdere van de volgende 
(milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 
graden Celsius)? 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts, neusverkoudheid, 
hoesten en/of benauwdheidsklachten? 

3. Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de 
afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een 
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

Wanneer geen van bovenstaande vragen bij de leden en/trainers aanwezig zijn hebben zij 
toegang tot de zaal. 
 



 Trainingsmaterialen zoals bokshandschoenen en scheenbeschermers worden niet 
door de sportclub uitgeleend. 
 

 

 

Afstand Houden: 
 

 De afstand tussen leden en trainers is altijd 1,5 meter.  
 

 Voor alle leeftijdsgroepen geld dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens 
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden 
gehouden. 
 

 Vanaf 1 juli wordt de regel waarbij 30 personen bij elkaar mogen opgeschaald naar 
100 personen in een ruimte. 

  

 Wij plaatsen onze boks pilaren op 2 meter afstand van elkaar, hierdoor wordt de 
afstand tussen personen 2 meter.  
 

 We werken met lessen van 50 minuten waardoor mensen elkaar tussen de les 
wisseling niet tegen komen. 
 

 Vormen van sparren zijn niet toegestaan. 
 

 Toeschouwers worden niet gestaan in de les. 
 

Accommodatie: 
 
Onze leden mogen gebruik maken van de nood uit gang aan de achterzijde van de kreek als entree. 
Via een looproute komen de leden bij een stalen trap uit die direct naar onze training ruimte lijdt. Zo 
wordt contact met de leden van Optisport vermeden. Bij de entree zal een pompje staan met 
desinfectiemiddel om de handen te reinigen.  

 
 
 

 

Lesrooster 
 

Dinsdag avond 20:00 – 20:50 13+ Bokszaktraining 
Vrijdag avond 18:30 – 19:20 6 t/m 12 jaar Kinderkickboksen 

Vrijdag avond 19:30 – 20:20 13+ Techniek training 

Zondag ochtend 10:00 – 10:50 6 t/m 16 jaar Kinderkickboksen 
Zondag ochtend 11:00 – 11:50 13+ Bokszaktraining 
Zondag ochtend 12:00 – 12:50 13+ Kickboksen 

 



Kinderen (tot en met 18 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. 

 Het is tijdens deze trainingen toegestaan om met stoot- en trapkussens te werken op 
de voorwaarde dat deze voor de training en direct na afloop met 
schoonmaakmiddelen worden schoongemaakt. 

 

 Neem je eigen bokshandschoenen, scheenbeschermers, waterfles en andere 
benodigdheden mee. 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. 

 Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Volwassenen (vanaf 19 jaar) 
 

 Informeer bij je sportschool welke trainingen er worden aangeboden. 
 

 Voor alle leeftijdsgroepen geld dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens 
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden 
gehouden. 

 

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

 Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en 
ouder wel 1,5 meter afstand te houden. 

 

 Kom zoveel mogelijk met uw eigen vervoer naar de training en kom niet eerder dan 
de afgesproken tijd naar de sportschool. 
 

 Ga thuis voorafgaand aan de training naar het toilet. 
 

 Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep, minimaal 20 seconden. 
 

 Alle personen die aan de les deelnemen, nemen hun eigen bokshandschoenen, 
scheenbeschermers, waterfles en andere benodigdheden mee. Er kunnen geen 
spullen van de sportschool of trainer worden geleend. 

 

 Zorg dat uw trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn. 
 

 Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de sporters zelf, zoals vrienden of 
familie, de training bijwonen. Ook niet op afstand. 

 

 Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personal training 
 

 Voor de Personal trainingen geld dat wij gebruik mogen maken van de zaal wanner er 
geen groeps lessen vanuit Optisport. 

 

 De dagen dat we personal training aanbieden vallen op Donderdag en Vrijdag. Personal 
training werk altijd op afspraak. 

 

 Personal training blijft ook thuis mogelijk. Het uurtarief thuis bedraagt €32,70 per 
training. 

 

 Het uurtarief in de kreek bedraagt €43,60 per training. 
 
 
 

 

 

 


