
 

Heropening Team Kickboxing Kerkdriel 

21-4-2020 
De regering heeft de maatregelen tegen de verspreiding van corona versoepeld. Hierdoor wordt het 
mogelijk een gedeelte van de club te herstarten. Vanaf 28 april Mogen wij op de volgende 
onderdelen een herstart maken. 

 Kinderen met de leeftijd van 6 t/m 12 jaar mogen in groepsverband buiten spoten. 
 Sporters met de leeftijd van 13 + jaar mogen in groepsverband buiten sporten, maar moeten 

zich houden aan de 1,5 meter afstand regeling. 
 
Voor een heropstart zijn een aantal zaken belangrijk waar we goed naar moeten kijken. Een locatie 
om onze lessen uit te kunnen voeren, een protocol en advies over hygiëne van de training 
materialen, uitwerking van de 1,5 meter regel. 
 
 

Het virus verspreid zich d.m.v.: 
 Handen schudden. 
 Hoesten. (Neus, keel, longen). 
 Zweten (niet bewezen). 

 

Train locatie: grote parkeerplaats Wilgenpas 2, 5331 KC Kerkdriel. 

Lesrooster 

Dinsdag avond 19:00 – 20:00 13 + 

Vrijdag avond 18:30 – 19:30 6 t/m 12 jaar 

Vrijdag avond 19:30 – 20:30 13 + 

Zondag ochtend 10:00 – 11:00 6 t/m 12 jaar 

Zondag Ochtend 11:00 – 12:00 13 + 

 

Algemene hygiëne Regels en adviezen. 
Hoe gaan wij voorkomen dat leden elkaar niet onbewust besmetten. Hiervoor stellen we regels op, 
maar ook adviezen. De regels en adviezen gelden voor alle sportende leden. Maar ook voor trainers. 
 

Algemene regels: 
 Heb je koorts, griep of ben je verkouden? Dan blijf je thuis. 
 Ben je ouder dan 12 jaar, dan houd je 1,5 meter afstand van andere. 
 Was vooraf de training en achteraf de training uitgebreid je handen. 
 Draag elke training schone sportkleding. 
 Schud geen handen. 
 Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog. 
 Stel uzelf en uw kind regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen van het RIVM. 

 

Kinderen ( 6 tot en met 12 jaar). 
 

 Het is alleen mogelijk om buiten te trainen. 

 Ga thuis vooraf aan de training naar het toilet. 

 Was voor en na de training uitgebreid (20 seconden) de handen. 

 Gebruik van kleedruimte is niet toegestaan. Alle deelnemende sporters kleden zich 
vooraf en achteraf de training thuis om. 



 

 Zorg dat je training uitrusting schoon is. 
 Ga thuis vooraf aan de training naar het toilet. (Op de locatie zijn geen toiletten 

beschikbaar) 

 Ga na afloop van de training direct naar huis. 

 Ouders en of familie vermijden het bijwonen van de les zoveel mogelijk. 
 Kom maximaal ongeveer 5 minuten voor aanvang naar de training (let op: bij gebruik 

van bandages of andere materialen doe je deze alvorens thuis om, zo hoeven we niet te 
wachten op mensen die nog niet klaar zijn). 

 Meld je ruim vooraf de training aan of af. Zodat we rekening kunnen houden met de 
lesstof en de ruimte. (Meld je jezelf niet aan dan kunnen wij ook geen rekening houden 
met je veiligheid en mag je de betreffende les niet deelnemen). 

 Zorg voor eigen training materialen. Er kunnen geen materialen van de club of trainer 
worden geleend. 

 

Sporters (13 +) 
 

 Het is alleen mogelijk om buiten te trainen. Fysiek contact is niet toegestaan en deelnemers 
blijven minimaal 1,5 meter uit elkaar.  

 Meld je ruim vooraf de training aan of af. Zodat we rekening kunnen houden met de 
lesstof en de ruimte. (Meld je jezelf niet aan dan kunnen wij ook geen rekening houden 
met je veiligheid en mag je de betreffende les niet deelnemen). 

 Kom maximaal ongeveer 5 minuten voor aanvang naar de training (let op: bij gebruik 
van bandages of andere materialen doe je deze alvorens thuis om, zo hoeven we niet te 
wachten op mensen die nog niet klaar zijn). 

 Ga thuis vooraf aan de training naar het toilet. (Op de locatie zijn geen toiletten 
beschikbaar) 

 Gebruik van kleedruimte is niet toegestaan. Alle deelnemende sporters kleden zich 
vooraf en achteraf de training thuis om. 

 Zorg voor eigen training materialen. Er kunnen geen materialen van de club of trainer 
worden geleend. 

 Zorg dat je training uitrusting en kleding schoon is. 

 Ga na afloop van de training direct naar huis. 

 Ouders en of familie vermijden het bijwonen van de les zoveel mogelijk. 

 Was voor en na de training uitgebreid (20 seconden) de handen. 

 Ga na afloop van de training direct naar huis. 
 

Algemene adviezen 
 Laat je gebitsbeschermer thuis. 

 (Tip) draag bandages of dunne handschoentjes in de bokshandschoenen. Zod blijven je 
handschoenen langer fris. 

 Hier een tutorial over hoe je je handschoenen kunt wassen (optioneel). 
https://www.youtube.com/watch?v=zXGhniNaW0Q 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXGhniNaW0Q

