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CORONAPROTOCOL 

 

Algemeen 

» Blijf thuis bij griep- en verkoudheidsklachten!  

» Door naar de training te komen verklaar je gezond te zijn; 

» Houd buiten de mat 1,5 meter afstand van elkaar; 

» Draag buiten de mat altijd slippers of sokken; 

» Zorg er altijd voor dat bij aanvang van de training je nagels (handen en voeten) netjes kort geknipt 

zijn; 

» Draag altijd een schone gi, met een rashguard of een t-shirt eronder; 

» Houd extra rekening in deze tijden met de hygiëne van jezelf en dat van je teamgenoten en 

respecteer dan anderen misschien een andere kijk hierop hebben. 

Voor de training 

» Het toilet kan niet gebruikt worden. Ga dus thuis al naar het toilet;  

» Was je handen je hand voor de training goed met water en zeep volgens voorschrift. Voor (en na 

de training) je handen desinfecteren. Wij zorgen voor het desinfectiemiddel; 

» De zaal gaat 15 minuten voor aanvang open. Zorg dat je op tijd bent. Dan kunnen we met z’n 

allen de mat leggen. Terwijl een groepje de mat legt, zal een tweede groep de matten afnemen 

met Rhinoc Sport, aanbevolen door de JBN. Een derde groep maakt de mat droog.  

Tijdens de training 

» We stellen geen limiet aan het aantal het aantal sporters in de zaal, maar we stellen voorlopig een 

maximaal van 18 sporters op de mat. Dat zal soms inhouden dat we moeten rouleren; 

» We trainen en sparren voorlopig met een vaste trainingspartner gedurende de les; 
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Na de training 

» Na de training bergen we met z’n allen de matten op. Daarbij houden we 1,5 meter afstand; 

» Douchen is toegestaan; 

» Ga na de training direct naar huis. 

 

Bij voorbaat dank voor jullie begrip en medewerking, 

 

Marc en Dennis 

Baarn, 19 augustus 2020 
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