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Trainingsdagen en tijden 

Dit protocol dient als handreiking voor sporters en bezoekers van Judo 
Grootegast in ’t Spectrum. Elke sporter en bezoeker dient zich aan het protocol 
te houden.  
 
 

Vakantie 
Tijdens de vakantie wordt er twee keer in de week training aangeboden, namelijk 
op de dinsdag en de vrijdag. Tot 1 juli hebben we sporten buiten gefaciliteerd, 
vanaf 1 juli zijn we binnen gaan sporten.  
 
Er wordt gewerkt in twee groepen, namelijk: 
Groep 1: sporters t/m 12 jaar 17.00 – 18.15 
Groep 2: sporters vanaf 13 jaar 18.15 – 20.00 
 
Tijdens de trainingen wordt zowel krachttraining als judotraining aangeboden 
onder leiding van Wietse Swart en Rick van der Veen. 
 
 

Schoolperiode 
Vanaf week 34 (17 augustus – 23 augustus) beginnen de scholen weer in Noord-
Nederland. Er is besloten om vanaf deze week weer trainingen aan te bieden 
volgens normale tijden. 
 
Dinsdag (krachttraining) 
17.30 – 19.00   sporters t/m 12 jaar  Wietse 
18.30 – 20.00   sporters vanaf 13 jaar  Wietse 
Er vindt een overlap van een half uur plaats. 
 
Donderdag (wedstrijdtraining) 
17.00 – 18.00        Wietse 
 
Vrijdag 
16.15 – 17.15   groep 1    Rick 
17.15 – 18.15   groep 2    Rick 
18.15 – 19.15   groep 3    Wietse 
19.15 – 20.15   groep 4    Wietse 
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Belangrijk om te weten 

Gezondheid 
De algemene regels van het RIVM vinden wij belangrijk om te hanteren. De 
judovereniging roept ook op structureel handen te wassen en fysiek contact 
buiten de judozaal te beperken. 
Bij de ingang van ’t Spectrum staat ook desinfecterende gel om hygiëne te kunnen 
waarborgen. Handen kunnen met zeep gewassen worden in de toiletten. 
 
Blijft thuis als.. 
- .. je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 ⁰C); 
- .. iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 ⁰C) en/of benauwdheidsklachten. 

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de judoka weer sporten en naar 
buiten; 

- .. jij of iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus en nu 
minimaal 14 dagen geen last meer heeft van klachten. 

 
 

Aanmelden 
Het is belangrijk om bij te houden welke sporters aanwezig zijn, om de veiligheid 
te kunnen garanderen. Volgens de richtlijnen van het RIVM en de regering moeten 
wij weten welke sporters aanwezig zijn en contactgegevens hebben. 
 
Elke sporter dient zich aan te melden voor elke training die de sporter wilt volgen. 
De sporter kan zich via de website eenvoudig aanmelden voor trainingen die in 
huidige week gepland staan. 
 
Wanneer de sporter zich niet aanmeldt voor een training, kan hij of zij niet 
deelnemen. Het is mogelijk om aan te melden tot de training begint.  
 
Wanneer de normale trainingsdagen en -tijden worden gehanteerd, is het niet 
mogelijk om op dagen te trainen waarvoor je niet betaalt. Wanneer je meer wilt 
trainen, dien je dit te overleggen met Rick van der Veen.  
 
De kosten om extra te trainen zijn te vinden op onze website. 
 
 



 

 
 

5 
 

Bezoekers 
Bezoekers dienen de judozaal zo spoedig mogelijk te verlaten. Het is voor 
bezoekers niet mogelijk om aanwezig te zijn tijdens de training. Ouders dienen 
buiten te wachten hun kinderen. 
Wanneer een sporter een proefles wilt volgen, kan in overleg met de trainer een 
afspraak worden gemaakt. 
 
 

Proeflessen 
Proeflessen kunnen gewoon aangevraagd worden. Je hebt recht op drie gratis 
lessen om vervolgens een wel of niet aan te melden bij de vereniging. Je kan het 
formulier invullen om een proefles aan te vragen via de website. Er wordt dan zo 
spoedig mogelijk contact met je opgenomen. 
 
 

Gebruik openbare voorzieningen 
Sporters kunnen zich in de kleedkamer gewoon omkleden. De toiletten kunnen 
allemaal gebruikt worden. De douches blijven buiten gebruik. Het is dus niet 
mogelijk om na afloop te douchen. 
 
 

Meenemen: drinkwater 
Sporters dienen un eigen drinkwater te voorzien. Wanneer een sporter water wil 
drinken, raden we aan om gebruik te maken van de kraan in de invalidentoilet.  
 
 

Informatie voor sporters, ouders en verzorgers: 
1. Houd de judoka thuis als hij of zij, of een gezinslid, verkouden of grieperig is; 
2. Meld de judoka op tijd aan voor de training; 
3. De judoka is alleen welkom wanneer er een training voor hem/haar gepland 

staat; 
4. Laat de judoka, indien mogelijk, zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de 

locatie gaan; 
5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op 

locatie; 
6. Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportlocatie en is het dus niet 

mogelijk om dit lesuur te kijken; 
7. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie; 
8. Haal direct na de activiteit de judoka op. Zorg ervoor dat dit moment zo kort 

mogelijk is. 


