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Algemeen: 

• Voor alles geldt: gezond verstand staat voorop 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

Neusverkoudheid, hoesten, niezen, benauwdheid of koorts (ook verhoging >38 

graden) 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 

sporten en naar buiten;  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon 

nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact 

waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);   

• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;  

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met 

iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

• Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder 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 is op de locatie ook 

geen toilet om heen te kunnen gaan!! 

• Was je handen met water en zeep, minimaal 20 sec voor en na bezoek sportlocatie;  

• Douche thuis en niet op de sportlocatie; 

• Vermijd het aanraken van je gezicht;  

• Schud geen handen;  

• Neem je eigen bidon mee en label deze duidelijk. Jij bent de enige die daar uit 

drinkt! 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga 

direct daarna naar huis. 
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Sporters en Ouders/Verzorgers 

Sporters: 

• Kom, voor zover dat kan, alleen en met eigen vervoer naar de accommodatie.  

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de 

accommodatie. 

• Houd 1,5 meter afstand met al je groepsgenoten (geen lichamelijk contact); vanaf 13 

jaar 

• Houdt ook 1,5 meter afstand met de trainers en begeleiders ouder dan 13 jaar! (geen 

lichamelijk contact); 

• Kleed je thuis om  

• Ga thuis naar het toilet voor de training 

• Volg de aanwijzingen op de bewegwijzering/ of van de leraar of instructeur 

• Desinfecteer je handen bij de accommodatie, voorafgaand aan en na de training. De 

Corona coördinator zal daar op toezien.  

• Ga direct na het sporten weer naar huis. Blijf niet hangen en kletsen, om opstopping 

te voorkomen. 

• Volg de aanwijzingen op van de Corona coördinator 

Ouders/ verzorgers 

• Meldt u kind(eren)tijdig aan en af voor de trainingen, zodat wij rekening kunnen 

houden met de toestroom 

• Reis alleen met je kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden 

• Indien uw kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng het kind dan zoveel mogelijk 

op eigen gelegenheid naar de accommodatie, liefst te voet of met de fiets, anders 

met (eigen) auto. Maak zo min mogelijk gebruik van openbaar vervoer.  

• Als ouder/verzorger heeft u geen toegang tot de accommodatie of sportveld. Dit 

geldt voor, tijdens en na de training.  

• Kom niet eerder dan 10 min voor aanvang van de training 

• Volg altijd de aanwijzingen op van de club, bijvoorbeeld  trainers, begeleiders en/of 

Corona- coördinator 
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• Haal direct na de training uw kind(eren) weer op bij de sportaccommodatie. Zorg dat 

dit moment zo kort mogelijk is.  

Organisatie 

Algemeen: 

Algemeen Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in twee leeftijdsgroepen: een leeftijdsgroep 

tot en met 12 jaar en een leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar. Deze leeftijdsregels van het RIVM zijn 

absoluut. 

Voorlopig beginnen we met de leeftijd categorie van 6 t/m 12 jaar. Deze groep is goed te begeleiden 

en we zullen dit dan ook snel evalueren om zo te bekijken of we ook voor de andere leeftijdsgroepen 

trainingen kunnen gaan organiseren. Houdt je aan de regels, er wordt actief gecontroleerd door 

gemeenten.  

 

Corona-coördinator: 

Er is één ‘Corona-coördinatoren’ aanwezig, die toezicht houden op het gebruik rond de 

accommodatie. Deze persoon zorgt voor een juiste toepassing van het Corona Protocol Oyama voor, 

tijdens en na de trainingen. Daarbij houdt hij of zij het overzicht over de gehele trainingstijd en 

waarborgt hij of zij de veiligheid van alle betrokkenen. Als getwijfeld wordt of een sporter wel of 

geen ziekteverschijnselen vertoont, is de Corona-coördinator eindverantwoordelijk. Hij of zij kan de 

betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.  

Accommodatie  

De sportaccommodatie van OYAMA is niet geopend, let op het is dus ook niet mogelijk om naar het 

toilet te gaan. Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training kan je aankomen. Na de 

training heb je maximaal 10 minuten om de accommodatie via het hek weer te verlaten. Het is voor 

de ouders niet mogelijk om op of langs het veld/ strandje zich tijdens de training te bevinden. Wij 

verzoeken ouders hun kind alleen te brengen en te halen.  

Attributen en voorwerpen  

Het sportmateriaal (Oefenmateriaal, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pionnen) wordt voor 

en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel. De Coronacoördinator ziet toe op het reinigen 

van de materialen. 

Er zal altijd een EHBO-kit aanwezig zijn voor noodgevallen, maar niet voor pleisters of tape 

dat thuis al aangebracht kan worden! 
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Trainingsdagen 

 

De judoka 6 t/m 12 jaar kunnen aan deze training deelnemen. De trainingstijden en dagen 

zijn nog onder voorbehoud en kunnen worden uitgebreid voor andere leeftijdscategorieën 

zodra we besluiten dit uit te breiden.  

Als je mee wilt doen aan deze trainingen, kan je je opgeven door een mail te sturen naar 

mail@oyama.nl 

 

We starten op woensdagmiddag 27 mei 2020 om 16:00 uur op het grasveld van de 

rugbyclub ‘the smugglers’ in Velserbroek. Graag daar verzamelen. Naast het veld is een 

kleine parkeerplaats, maar kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend.  

 

Woensdag: 16.00-17.00 uur op het grasveld van de rugbyclub, , Broeklanden 3, 1991 AP 

Velserbroek. 

Zaterdag:  10.00-11.00 uur  op het strandje bij het surfmeer naast Villa Westend. 
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