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Buiten sporten in 2021! 
Het is vandaag 15 april en afgelopen dinsdag hebben we gehoord dat het kabinet heeft besloten de huidige        

lockdown/avondklok helaas te verlengen, en na al enkele weken een buiten activiteit te hebben gedaan, en nu de  
temperaturen licht gaan stijgen, gaan we kijken of de Judomat naar buiten kan worden gehaald, waardoor we in ons 
judopak weer een klein beetje ons kunnen voorbereiden als we weer naar binnen mogen, en natuurlijk houden we    

rekening met alle beperkingen die de komende tijd nog zullen gelden. 

Voorlopig kunnen we dit alleen in de Alexanderpolder op het grote plein van de locatie Merkelbachstraat bieden op 

de vrijdagen en zaterdagen, reden hiervoor is dat wij op deze locatie een extra mat hebben liggen die we buiten  

kunnen gebruiken. 

Ik heb helaas geen mogelijkheden kunnen creëren om de trainingen in Kralingen/Crooswijk te kunnen starten, er was 
helaas weerstand om gebruik te mogen maken van de door ons benaderde scholen om hun schoolpleinen te mogen  

gebruiken voor onze buitentrainingen. 

Nogmaals willen wij alle leden de mogelijkheid bieden om op deze dagen mee te doen met het sporten in de    

Alexanderpolder. Als we de groepen/tijden gaan uitbreiden moeten we ook de lestijden gaan aanpassen, graag hoor 

ik of er deelnemers zijn die het trainen op de vrijdagmiddag/avond in het onderstaande rooster een probleem vinden. 

Vanwege de Judomat oppervlakte wil ik graag vasthouden aan de leeftijd indelingen en de groepen niet groter te  

laten worden dan 16 deelnemers. 

Voorstel  buiten sport rooster: 

Vrijdag 15:30-16:10 uur Judo 4,5 jaar  

Vrijdag 16:15-16:55 uur Judo 8,9 jaar  

Vrijdag 17:00-17:40 uur Jiu-Jitsu 7,8,9 jaar  

Vrijdag 17:45-18:25 uur Jiu-Jitsu 10 t/m 13 jaar  

Vrijdag 18:30-19:10 uur Jiu-Jitsu 14 t/m 17 jaar  

Vrijdag 19:15-20:15 uur Jiu-Jitsu bootcamp senioren  

Vrijdag 19:15-20:15 uur Aikibudo wapentrainingen senioren  

Zaterdag 10:00-10:40 uur Judo 6,7 jaar 

Zaterdag 10:45-11:25 uur Judo 10,11 jaar  

Zaterdag 11:30-12:10 uur Judo  12 t/m 13 jaar 

Zaterdag 12:15-13:15 uur Judo 14 t/m 17 jaar 

Zaterdag 12:15-13:15 uur Judo bootcamp senioren 

VOOR ALLE GROEPEN GELDT, LESSEN KUNNEN DOORGAAN BIJ MINIMAAL 6 DEELNEMER PER LESUUR.              
DEELNEMERS TOT 17 JAAR MOGEN KIEZEN OF ZE MET JUDOTRAINING MEEDOEN, OF BOOTCAMPTRAINING. 
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Buiten sporten in 2021! 

Zoals eerder met buitensport zullen wij jullie weer via de app vragen of men wel of niet 

wil deelnemen. Dit betekend op donderdag reageren en aanmelden voor de vrijdag, en 

op vrijdag reageren en aanmelden voor de zaterdag.   

Omdat we buiten met een judomat gaan werken, is een judopak natuurlijk belangrijk 

maar bij lagere temperaturen graag een trui of iets anders eronder aan trekken. Alle 
jeugdtrainingen zijn nu naar 40 minuten gegaan, en vanwege onze eerdere ervaringen 
van vorig jaar verzoeken wij de deelnemers in ieder geval sokken mee te nemen (indien 
de mat erg heet aan de voeten gaat worden), en zich in te smeren of zonnebrand mee te 

nemen (bij een zonnige dag), want voorkomen is beter dan genezen  

Vanwege de beperkte oppervlakte van de mat willen we de groepsgrootte maximaal  

16 deelnemers houden tot 17 jaar (bij de jeugd t/m 17 jaar) deelnemers hoeven (nog)      

onderling geen afstand te houden. 

• BELANGRIJK: Maximaal 2 deelnemers per (18+ groep) mogen samen buiten    
sporten, en moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar en andere deelnemers.   

Senioren groepen mogen maximaal 20 deelnemers hebben. 

Voor alle deelnemers jeugd geldt, indien je met de auto/fiets wordt gebracht, men in 

trainingspak naar de locatie komt wij mogen nogaltijd geen gebruik maken van de     
kleedkamer thuis gebruik maken van het toilet en 5 minuten voor aanvang van de les    

aanwezig zijn, er is 5 minuten  wisseltijd ingeruimd.  

Verzoek aan ouders/verzorgers die hun kind(eren) brengen/ophalen buiten het       

sportterrein te wachten, rekening houdend met de regels maximaal 2 personen met 1,5 

meter afstand.  

Het blijven kijken bij het sporten is helaas (nog altijd) niet toegestaan. Hierdoor blijft het verbod van 
ouders op de buitensportlocatie gehandhaafd, en mogen we geen toeschouwers tijdens de trainingen op 

het terrein toelaten.  


