Geachte ouders en leden,
Wij willen jullie laten weten dat wij vanaf 11 mei weer gaan trainen in de buitenlucht.
Op dit moment zijn onze trainers druk bezig met het treffen van alle voorbereidingen.
Alle jongeren en jeugd tot en met 18 jaar kunnen 1x per week komen trainen.
Betekent dit dat we buiten kunnen gaan judoën? Nee dat helaas niet. Wat wij wél gaan doen zijn
specifieke judo oefeningen aanbieden in de buitenlucht en circuit- en conditietraining. Deze
oefeningen zijn een prima voorbereiding voor als wij weer de tatami op mogen stappen!
De afgelopen week zijn wij druk bezig geweest met het zoeken van een locatie. Deze is uiteindelijk
gevonden op het terrein van Schutterij St Joseph Waubach. Zij zijn bereid om hun locatie gedurende
de coronacrisis ter beschikking te stellen. Wij zijn hier heel blij mee!
Heb je interesse om weer te komen trainen in de buitenlucht? Lees deze mail dan goed door!!
We beseffen dat onderstaande veel informatie is, maar wij kunnen de trainingen alleen door laten
gaan als iedereen bereid is om zich aan onderstaande regels en richtlijnen te houden.
De gemeente Landgraaf keurt buitensporten alleen goed als wij hier allemaal voor zorgen.
Om alles in goede banen te leiden gelden onder andere de volgende regels:
1. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten, zij
mogen ook contactsporten beoefenen.
2. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met
elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Zij mogen dus geen
contactsporten beoefenen.
3. Er mogen geen ouders langs de lijn staan en er mogen geen officiële
wedstrijden gespeeld worden.
4. Wij volgen als vereniging het protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd
t/m 18 jaar.
Belangrijkste punten zijn:
- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
- blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
- blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft.
- Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en
naar buiten;
- blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
coronavirus (COVID-19).
- Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
- houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten
jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
- hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
- ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet (er zijn geen toiletten op
de locatie!);
- was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
- was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
- douche thuis en niet op de sportlocatie;
- vermijd het aanraken van je gezicht;
- schud geen handen;

-

kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en
ga direct daarna naar huis.

Waar gaan wij dan sporten?
De locatie van de Schutterij ligt heel dicht bij onze eigen Dojo. Zie het plaatje hieronder:

Zoals jullie kunnen zien op het plaatje is er een afzetpunt waar de ouders de leerlingen kunnen
afzetten. Vanaf dit punt (1) loopt de leerling naar het terrein van de Schutterij (2). De leerling wordt
hier opgevangen door een van de trainers. Na afloop kunnen de leerlingen bij het afzetpunt weer
worden opgehaald. De trainer houdt hierbij toezicht op de leden.
De gemeente Landgraaf zal toezicht houden bij het afzetten. Het is de bedoeling dat ouders de
leerlingen afzetten en dan direct doorrijden. Dit om het verkeer goed door te laten stromen.
Kom je met de fiets? Dan kun je je fiets het beste neerzetten bij het terrein van de Schutterij. Denk er
aan dat je bij het neerzetten van je fiets ook voldoende afstand van elkaar bewaart.

Wanneer mag ik komen trainen?
Wij gaan 4 trainingen per week aanbieden in de buitenlucht. Op welke dag je kunt komen training
hangt af van je groep én leeftijd.
Zorg dat je 10 minuten vóór aanvang van de training aanwezig bent!
Op MAANDAG van 18.00 uur tot 19.00 uur. Deze training is bedoeld voor alle leden in de A-groep.
Op WOENSDAG van 18.00 uur tot 19.00 uur. Deze training is bedoeld voor alle leden in de J-groep. Zij
hebben de mogelijkheid vanaf nu om tijdelijk te trainen op de woensdag.
Op VRIJDAG van 18.00 uur tot 19.00 uur. Deze training is bedoeld voor alle leden van de G-groep én
alle leden van de B- én M-groep tot en met 12 jaar.

Op ZATERDAG van 10.00 uur tot 11.30 uur. Deze training is bedoeld voor alle leden van de E, D, B én
M-groep van 13 jaar tot én met 18 jaar.
De zaterdag training zal een combinatie worden van conditie- en krachttraining én Tendoku Renshu
(Judoën zonder judopartner).
Let op! Van de zaterdaggroep wordt verwacht dat zij tijdens de training 1,5 meter afstand
bewaren. Na de training wordt van deze groep verwacht dat zij ook meehelpen, waar dit kan, met
opruimen.

Wat moet ik meenemen?
Een trainingsbroek, sportschoenen, shirt, alleen je judojasje én band zijn voldoende. Neem voor
jezelf ook misschien een fles drinken mee!
Nogmaals, wij sporten buiten! Neem voor de zekerheid ook een paraplu mee. Op deze locatie
hebben wij géén mogelijkheid om te schuilen.

Wil je weer de trainingen hervatten?
Mail dan voor de zekerheid even naar Marcel Scholtz, marcel_scholtz@hotmail.com. Je naam én
groep is voldoende.

Vragen naar aanleiding van deze mail?
Mail dan eveneens naar marcel_scholtz@hotmail.com.
Je kunt ook bellen of app-en via 06-51679340.

Wij hopen jullie allemaal weer snel te zien!
Met sportieve groet,
De trainers van SV Nippon Waubach

