
 

Veiligheidsmaatregelen herstart KJC Lier 2020 tijdens corona crisis 

Inleiding 
 

Wij verwijzen naar de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waarin er onder strikte 

voorwaarden kan herstart worden met contactsporten tijden deze corona crisis. 

Zoals reeds gemeld in onze nieuwsbrief van mei zullen wij uiterst voorzichtig dienen te werk gaan 

met het herstarten van de judo trainingen, gezien judo een contactsport is en de virologen vrezen 

voor een tweede corona golf dit najaar. 

Naast de richtlijnen van de Vlaamse Judofederatie en Sport Vlaanderen voor het trainen op de 

judomat vind je in dit document extra veiligheidsmaatregelen, waaraan iedereen zich strikt dient te 

houden: zowel de trainers als de judoka’s als de ouders/begeleiders. 

Deze veiligheidsmaatregelen zijn dus niet vrijblijvend. 

Sport Vlaanderen, ISB en andere belangrijke sportpartners hebben aan alle sportclubs gevraagd om 

volgende mededeling te publiceren: 

Beste sporter, 

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden 

levens heeft gekost. Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we 

zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn. Ook de sport werd aan 

banden gelegd. We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan 

zal het vast en zeker opflakkeren.  

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons 

geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook 

op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. 

Dat proces is nu aan de gang. We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken 

geleden, gelukkig maar.  

Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe 

coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we 

dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de 

regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen. 

Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat je thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt 

en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen 

gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie 

je in contact komt.  

Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren. 

 

Volgende richtlijnen gelden voor sportende tieners en volwassenen die, tijdens de periode waarin 

social distancing onverminderd van kracht blijft, deelnemen aan een georganiseerde 

sportactiviteit.  



Gedragscode voor de judoka’s, ouders/begeleiders 
 

ALGEMENE REGELS  

 Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden. 

 Probeer je gezicht niet aan te raken. 

 Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een 

grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas 

weer sporten als het mag van je arts. 

 Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest is op het virus. Ga pas weer 

sporten als het mag van de arts. 

 Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even 

lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet 

sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.  

 

VOORBEREIDING THUIS 

 Ga bij voorkeur alleen naar de judoclub, voor de jongere kinderen: kom met maximum één 

ouder/begeleider. De begeleider draagt steeds een mondmasker en handschoenen. 

 Team A: trek thuis al een propere judogi aan, de kleedkamers van de sporthal zijn immers 

gesloten! 

 Check of je al je spullen bij je hebt, zodat je niets hoeft te lenen van de club. 

 Handen en voeten zijn proper. 

 Vinger- en teennagels zijn  kortgeknipt en proper. 

 Ga thuis nog naar de wc en was je handen 20 seconden met water en zeep. 

 

OP DE SPORTLOCATIE 

 Ouders/begeleiders worden niet toegelaten in de sporthal! 

 Kom je met de auto: deze wordt geparkeerd op de parking, je mag niet tot voor de sporthal 

rijden. 

 Alle judoka’s van team A komen met hun begeleider stipt een kwartier vóór de training tot aan 

de zijingang van de sporthal en blijven daar wachten tot de temperatuur wordt gemeten door 

één van de trainers, die een mondmasker en handschoenen draagt. Indien de temperatuur te 

hoog is, wordt de judoka de toegang tot de sporthal geweigerd.  

 Wie niet gecontroleerd is wordt niet toegelaten in de sporthal en de dojo. 

 Judoka’s ouder dan 12 jaar dragen steeds een mondmasker (zelf meebrengen!). 

 De judoka’s kunnen eventueel hun tas en schoenen in de dojo plaatsen. 

 Judoka’s team B: de jongens kunnen mits respecteren van de nodige afstand van 1,5 m hun 

judogi aantrekken in de dojo, de meisjes kunnen gebruik maken van de materiaalberging in de 

dojo (turnzaal eerste verdieping). 

 Aan het onthaal kan men de handen ontsmetten, handgel is aanwezig.  

 Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. 



 Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi. 

 Heb je verzorging of hulp nodig, laat je dan door zo weinig mogelijk mensen aanraken. Volg de 

instructies van de trainer of de organisatie. 

 

NA HET SPORTEN 

 Handen ontsmetten met handgel.  

 Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of te socializen. 

 Na de les verlaten de judoka’s de sporthal via de zijdeur. 

 

 

                        

 


