
 

 

Regels corona versie 30 juni 2020 
 
Lees deze regels alsjeblieft goed door voordat je naar de training komt.  

 Zorg dat je van te voren naar het toilet bent geweest.   
 Neem een gevulde bidon mee 
 Neem een handdoek mee 
 Kom omgekleed naar de training, ook omkleden na afloop gebeurt thuis. 
 Was voor de training thuis goed je handen. 
 Kom NIET eerder dan 10 minuten voor de start van de training. 
 Neem je sportschoenen voor buiten mee. Het kan zijn dat we met heel warm weer toch 

besluiten (deels) buiten te trainen.  
 Kiss & ride: het is niet zo gezellig, maar er mag niemand blijven kijken. Geen groepsvorming 

voor, tijdens en na de les 
 We trainen niet meer op 1.5 meter afstand. (vind je deze stap lastig of spannend, lees onder 

de regels even verder*) 
 Je checkt je in bij de ingang van onze zaal. Houd bij het inchecken 1.5 meter afstand. Je loopt 

daarna op instructie van de trainers linksom de zaal in, via de herenkleedkamer. Is de les 
afgelopen, dan verlaat je het gebouw via het rechterkleedlokaal, de dameskleedkamer. Dit 
ook weer op 1.5 meter afstand.  

 Je desinfecteert je handen voordat je aan de training deelneemt bij de desinfectiepaal.   
 Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn. 
 De regels vanuit RIVM blijven gelden, dus nies en hoest in de binnenkant van je elleboog. 
 Heb jij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis en ziek uit.  
 Heeft 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten zoals koorts en/of 

benauwdheid, dan moet je thuisblijven en kun je niet trainen. 
 Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen via RIVM.nl. 
 Dit zijn dynamische protocolregels van de overheid. Dat houdt in dat er richtlijnen en 

adviezen kunnen worden toegevoegd, verwijderd en of aangepast.  

* We zijn ons ervan bewust dat het misschien als een grote stap voelt om van 1.5 meter trainen te 
gaan naar het oude. Dit kan een gevoel zijn of te maken hebben met gezondheidsredenen voor jezelf 
of mensen in je omgeving. Speciaal voor deze leden creëren we extra ruimte in onze lessen. We 
willen je wel vragen om dit bij ons aan te geven zodat we weten om hoeveel mensen het gaat. Dit 
doe je door ons even te bellen of te appen, 0655123702, of via de mail.   
 
We blijven onze materialen na elke training reinigen.  
 
Heb je vragen over de trainingen of over de regels, laat dit ons dan weten.  
We hopen je snel weer te zien. 
 
Met sportieve groet,  
Koos en Lonneke  
06 55123702 
 
Volg ons via: 
www.kickboksendenbosch.nl 
Facebook: @kvg.kickboksen.weerbaarheid 
Instagram: @kvgkickboksen 
 

http://www.kickboksendenbosch.nl/

