
 

Beste leden, 

 

Hierbij ontvangt u ons nieuwe corona protocol ingaande per maandag 31 augustus. Ook vindt u in deze brief de 

toelichting op het nieuwe lesrooster. 

Dit rooster is aangepast op het Landelijke Corona Beleid en bevat tevens nieuwe lessen voor jeugd maar ook voor 

volwassenen. In dit protocol de volgende punten; 

 

- Wat zijn de nieuwe lessen & een korte toelichting over de jeugdlessen en tijden 

- Hoe verloopt het aankomst en vertrekbeleid & hoe verloopt het aan en afmelden voor lessen 

- Het fitness gedeelte 

- De kantine is alleen voor de 18+ lessen geopend; nog niet voor ouders 

- Wanneer gaat de compensatie regeling in voor de lessen wie ons gesteund hebben 

- Hoe verloopt onze communicatie per september; onze administratieve stappen 

- Welke Corona maatregelen hanteren wij als sportschool 

- Gebruikte bronnen en een interessant artikel over jeugd en contactsport 

 

 

  



 

Nieuwe lessen & toelichting 

(Let hierbij goed op de aangegeven leeftijd in het lesrooster) 

Cardio Kickboksen 

Per 31-8 zullen we starten met de nieuwe les Cario Kickboksen. Veel mensen vinden sparren lastig maar willen wel 

graag de stoot en trapcombinaties uitvoeren zoals in de thai-kickbokslessen worden uitgevoerd. Ook in deze lessen is 

sparren nooit verplicht, maar om dan aan de kant te gaan staan terwijl de rest gaat sparren voelt voor veel mensen niet 

prettig. In de lessen Cardio Kickboksen zullen de combinaties worden opgevoerd op elkaar, op de pads en op de 

bokszakken.  

Vrij Trainen  

Op vrijdag 20.00 na het thai-kickboksen zal de zaal vrij zijn om zelf te kunnen trainen. Wil je nog even padsen met je 

trainingspartner of op de zak is dit mogelijk. Ook als je het uur hiervoor niet heb getraind. Door zelf te trainen kun je 

jezelf scherper maken in je skills;) 

 

Jeugd Zaktraining & Circuittraining; Kyokushin Karate Stijl 

Deze lessen zullen voornamelijk conditie gericht zijn, op de bokszakken diverse kickboks en karate combinaties 

uitwerken en aansluitend een circuitje uitvoeren (met een knipoog naar Crossfit). De karate kant houdt in dat er 

meerdere trap technieken in zullen worden verwerkt, er een hoop voetenwerk bij komt kijken wat voor alle jeugd een 

aanvulling is voor het jeugdkickboksen of boksen. Sparren zal ook mogelijk zijn, ook optioneel, niks is verplicht. 

 

Jeugd Wedstrijdtraining 

Deze lessen zullen starten met de wat meer ervaren en sterkere jeugd. Wil uw zoon/dochter wedstrijden doen, geef dit 

aan bij de trainers, dan gaan we hier werk van maken. Dit uur wordt er wat pittiger gewerkt waarbij de grenzen wat 

meer zullen worden opgezocht van de kinderen. Uiteraard altijd binnen een veilig sportklimaat zodat er geen schade 

wordt opgelopen. Dit uur mogen alleen kinderen meedoen wie zijn geselecteerd door de trainers. 

 

Toelichting tijden jeugdkickboksen 

Op de maandag, woensdag, vrijdag zijn de lessen nu even samengevoegd. Deze waren voorheen 16.00-17.00 en 

17.00-18.00. Door deze nu even samen te voegen willen we deze groepen weer op gaan bouwen tot splitsen weer 

noodzakelijk is. Als de trainers het nodig achten kiezen zij wie er eventueel een uur later kan komen in het nieuwe 

lesuur  voor jeugd 12-18 jaar. Alleen de trainers bepalen wie welk uur traint; dit om het kind zo goed en veilig 

mogelijk te laten trainen. De eerste weken zal er hier en daar nog wat geschoven kunnen worden in de groepen. 

 

Leeftijd 12-18 jaar 

Wat positief is aan de Verplichte Corona Maatregelen is dat we deze jeugd eindelijk allemaal bij elkaar hebben 

kunnen laten trainen. Eerder was deze leeftijdsgroep verspreid over meerdere lessen. Vanaf mei zijn we gestart met 

deze nieuwe groep, en het is geweldig te zien wat een sprongen deze jongens en meiden nu maken. Ouders willen 

vaak dat hun kind in de volwassen groep mee traint waar het vaak moeilijk is deze jongens en meiden aandacht te 

geven. Plus kinderen mogen geen contact op het hoofd om schade te voorkomen wat in deze lessen moeilijk te 

controleren is; sommige kinderen zijn tegen de 2 meter; dan denken volwassenen vaak dat ze met een volwassen kerel 

trainen waardoor vaak vergeten wordt het hoofd met rust te laten. Dan zijn we als trainer meer bezig met het opletten 

dat er geen ongelukken gebeuren in plaats van dat we tips kunnen geven aan de deelnemers. Nu we deze doelgroep 

apart hebben trainen, kunnen we deze meer aandacht geven, in een veiliger sportklimaat laten trainen en kunnen ze 

met eigen leeftijdsgenoten werken. Let wel, we hebben een aantal uren nog staan waar wel vanaf 14 jaar kan worden 

getraind. Als trainers hebben we per les gekeken wanneer dit wel verantwoordelijk is. Extra voordeel dus voor deze 

leeftijd; er kan letterlijk elke dag getraind worden. 

  



 

Aankomst en Vertrekbeleid  

 

Reserveren  

Reserveren met de app was met de buitentrainingen noodzakelijk. Nu we binnen mogen trainen is reserveren alleen 

voor de fitness en proeflessers verplicht. Voor alle andere lessen volgen we de onderstaande aanmeldprocedure.  

 

Proefles 

De link voor het aanmelden van een proefles kan op de website worden terug gevonden onder het kopje contact. 

Langskomen om persoonlijk kennis te maken is uiteraard ook mogelijk; dan wel op afspraak door een mail te sturen 

naar info@fightteam-schiedam.nl. 

Aanmeldprocedure 

- We gaan de drempel verlagen. Wil je trainen, kun je gewoon naar de sportschool komen naar de lessen zoals deze in 

het lesrooster staan aangegeven op onze website www.fightteam-schiedam.nl. 

- Wees niet te vroeg; max 10 min voor tijd aanwezig, niet eerder en ga direct naar je trainingszaal indien dit mogelijk 

is 

 

- Bij de ingang volg je deze stappen, in deze volgorde; 

1 Controleer de RIVM vragen; antwoord je ergens ja? Ga dan naar huis! 

2 Reinig je handen 

3 Meet je temperatuur op; groen is goed, rood vraag naar de trainer 

4 Registreer je naam in het schrift 

5 Schoenen uit, en neem deze met al je trainingsmateriaal mee naar je trainingszaal; omkleden doen we nog steeds 

thuis. De kleedkamers zijn vooralsnog even gesloten. 

Verantwoordelijkheid 

We doen hiermee een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid. Respecteer onze regels, corrigeer elkaar waar 

nodig. Maar bovenal; blijf thuis als je niet lekker ben. Trainers behouden ook het recht leden weg te sturen indien 

nodig. Samen kunnen we de sportschool weer leven in blazen, maar alleen als we ons aan de regels houden. 

Hygiëne en gezondheid 

- Ben je niet lekker, blijf je thuis. Corona zwakt af maar is er nog wel;  

We houden iedereen voor zover we kunnen graag gezond 

- Volg de looproutes zoals uitgewerkt in de sportschool 

- Houdt buiten de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar! 

- Ga na de trainingen direct naar huis; of blijf nog even in de sportkantine hangen (op 1,5 meter) 

- Geen samenscholing voor de deur; napraten? Kom dan nog even gezellig in de kantine zitten 

 

Voorbereiding op de trainingen 

1. Ga vooraf en thuis naar het toilet (de sportschool heeft beneden 1 toilet beschikbaar) 

2. Was thuis je handen minimaal 20 seconden (ook na de training) 

3. Kleed je thuis om (de kleedkamers/douche ruimtes blijven dicht) 

4. Zorg voor complete en hygiënische trainingsmaterialen (gewassen T-shirts, broekjes, bandages, scheendekkers) en 

reinig deze na het trainen. 

5. Belangrijk bij de trainingsgear; 

--) We lenen geen trainingsgear uit!  

--) Neem een eigen handdoek mee! 

Halen en Brengen 

We hanteren nog geen ouders in de kantine. Stel er mocht iemand ziek worden, moeten we de sportschool twee weken 

sluiten. Dit kunnen we nu niet dragen, vandaar dat we de kantine nog even dicht houden voor ouders/verzorgers. 

1. Wees 10 minuten voor de training aanwezig. Niet eerder! 



 

2. Bij het afzetten en ophalen van kinderen ga direct weg 

3. Ouders zijn dus nog even niet toegestaan bij de trainingen, ook niet in de kantine 



 

Het fitness gedeelte 

 

Fitness en abonnementen 

Momenteel kan er alleen op reservering getraind worden in de fitness ruimte. Voorheen kon je voor/na de les wel even 

gebruik maken van de apparatuur; momenteel is dit gebonden aan regels. 

 

Reserveren 

- Reserveren kan tot 60 minuten voor de les. Annuleren wordt gewaardeerd mocht u het onverwachts toch niet halen. 

- er is een wachtlijst; meld je dus ook uiterlijk 120 min van te voren af. Zo niet, gaat dit van je abonnement af. Betaal 

je voor 1 keer per week, dan reserveer je 1 plek per week. Omdat we de groepen nu klein moeten houden moeten we 

hier strenger in zijn. Te vaak komen mensen niet opdagen zonder af te melden; dit betekend dat iemand anders wel op 

jou plek had kunnen trainen. Dit willen we voorkomen. 

- staat er nog een bedrag open wat niet is betaald? Dan is aanmelden waarschijnlijk niet mogelijk. Betalende leden 

gaan voor! Voor vragen hier over verzoeken wij iedereen contact op te nemen met de administratie info@fightteam-

schiedam.nl 

De volgende regels gelden nu; 

- Je mag momenteel maar 1 les contactsport per dag volgen bijvoorbeeld boksen. 

- Je mag alleen voor de les contactsport een uur fitnessen maar alleen op reservering. 

- Buiten de lessen contactsport houden we 1,5 meter afstand, dus ook in de fitness ruimte 

In de fitness ruimte; 

- Neem je eigen handdoek mee 

- Je tas hou je bij je, of zet je aan de kant uit de weg 

- We houden 1,5 meter afstand van de andere sporters aanwezig; geef elkaar hier de ruimte en overleg over gebruik 

van toestellen 

- Maak je gebruikte toestellen/materialen schoon. Dit is niks nieuws, maar nu moeten we hier even extra op letten 
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De kantine is open voor na de 18+ lessen 

De kantine zal weer worden geopend. Hoe dit in zijn werk gaat zal even wennen zijn; 

 

Voor iedereen 

- Houdt binnen de kantine 1,5 meter afstand 

- Neem plaats op de stoelen zoals deze zijn neergezet  

- Houdt de afstand aan zoals deze is aangegeven op de vloer 

- Betaal het liefst met pin  

- Er staat een vast persoon achter de bar. Deze zal de service verlenen iedereen te helpen; dus eigen shakes maken en 

zelf even een fles water vullen als je op andere dagen achter de bar staat is niet toegestaan. 

- Iedereen volgt ons Corona Protocol; ook proeflessers. 

- Volg de looproute zoals aangegeven. Kom je uit de trainingsruimte; loop dan via de aangegeven route naar buiten 

om via daar de kantine weer in te komen mocht je iets willen bestellen. Let wel; ook hier weer je handen eerst 

reinigen. 

 

Voor ouders/verzorgers 

- Er zijn nog even geen ouders toegestaan bij de trainingen. Dit wegens het Corona risico; stel er wordt iemand ziek 

moeten we alsnog 2 weken dicht. Dit kunnen we nu niet dragen. 

  



 

Compensatieregeling per oktober 

 

Per oktober willen we iedereen wie ons gesteund heeft belonen. Dit laten we coulancehalve en geheel onverplicht per 

oktober ingaan omdat we dan meer zicht hebben op de ontwikkeling van dit virus. Deze gaat de goede kant op, dus als 

de landelijke ontwikkelingen het toelaten kunnen we jullie per oktober het volgende aanbieden; 

 

--) Na Corona train je zelf (of de ingeschreven zoon dochter) 3 maanden onbeperkt met het bedrag wat betaald werd 

voor de corona crisis).  

Stond dit bedrag al op onbeperkt? 

--) Dan mag een vriend/vriendin bij inschrijving een maand gratis en onbeperkt meetrainen 

 

 

  



 

Onze Communicatie 

GetGrib 

De afgelopen maanden zijn we meer gebruik gaan maken van het programma GetGrib. Hierin worden er 

nieuwsberichten verstuurd en hier kunt u na het maken van een account uw facturen inzien. De reserveringen of 

eventuele nieuwe inschrijvingen lopen tevens via dit programma. Er wordt met dit programma geïncasseerd via Mollie 

Payments, wat het voor ons makkelijker maakt overzicht te bewaren in de betalingen. Eventuele nog openstaande 

bedragen kunnen worden overgemaakt naar NL71 INGB 0006 2669 79 t.n.v. Fight Team Schiedam. 

 

Onze Administratie 

Voor vragen over tarieven en abonnementen werd er eerder met Johan contact opgenomen over de app of telefonisch. 

Graag verzoeken wij u dit voortaan via onze administratie te doen via het mail adres info@fightteam-schiedam.nl. Dit 

om iedereen sneller te woord te kunnen staan. Voor echt belangrijke en persoonlijke berichten kunt u Johan uiteraard 

wel een appje sturen.  

Laatste Nieuws 

Het laatste nieuws zal naast via de mail en GetGrib worden verstuurd ook worden verspreid via Instagram en 

Facebook. Alles wat we op insta posten zal tevens direct op de home pagina van de sportschool te zien zijn. Zo blijft 

iedereen op de hoogte. 

De belangrijkste mededelingen worden altijd over de mail verstuurd en de laatste reglementen zullen op de website 

onder het kopje Corona terug te vinden zijn. 

 

Telefonisch 

Telefonisch is de sportschool minder makkelijk te bereiken momenteel. Er kan iets worden ingesproken, er kan een 

appje worden gestuurd maar geadviseerd wordt om de komende periode contact op te nemen met de administratie via 

info@fightteam-schiedam.nl.  Hier worden alle vragen zo snel mogelijk verwerkt, uw privacy hierbij in acht nemend. 
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Maatregelen Sportschool 

1. We ondernemen maatregelen om de hygiëne zo goed mogelijk te handhaven. Zo zorgen wij voor o.a. 

hygiënische wegwerpdoekjes en anti bacteriële crème waarmee de kinderen/volwassenen hun handen schoonmaken 

bijbinnenkomst 

2. Alle personen wie binnenkomen worden opgemeten met de non contact thermometer. Bij verhoging wordt je 

naar huis gestuurd om daar verder uit te zieken. Bij kinderen worden de ouders gebeld om ze weer op te halen. 

3. Wij houden als trainers zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand van de sporters. Ook in uitleg. begroeten en voordoen 

van de technieken. Hierdoor zullen de lessen waarschijnlijk anders verlopen als gewend 

4. We zorgen voor voorbereiding wat betreft de veiligheid van de kinderen (EHBO Doos, AED etc.) 

5. We zullen werken met het toegestane aantal van max. 2 trainers. 

6. We zullen werken met een corona vertegenwoordiger op locatie 

7. De trainingsruimtes, toiletten, trainingsmaterialen etc. worden uitgebreid schoongemaakt na iedere trainingsdag. 

Tussen de lessen door zal er ook worden schoongemaakt, om iedereen zo veilig mogelijk te kunnen laten trainen. 

8. We zorgen voor voldoende ventilatie; de voordeur en het rolluik zullen oa. open staan om verse lucht toe te laten 

voeren in de zaal. Ook zal de afzuiger aan staan om deze lucht aan te trekken en de oudere lucht af te voeren. 

 

  



 

Bronnen  

 

De regels en maatregelen zijn opgesteld per 27-08-2020 en gebaseerd op de richtlijnen verstrekt vanuit het RIVM, de 

Rijksoverheid, de Vechtsportautoriteit, NL-Actief, het NOCNSF, de WFCA en ten alle tijden gecommuniceerd met 

Gemeente Schiedam.   

 

Jeugd en contactsport 

Vanuit onze sportschool spreken we al vaker over de mogelijke gevolgen van contact op het hoofd bij kinderen. Een 

klap op het hoofd van een kind is te vergelijken met een kneuzing van een vinger. Maar dan gebeurd dit bij het kind in 

de hersenen. Daarom werken wij wel met oudere jeugd in de richting van het hoofd maar zonder contact. Er is een 

recentelijk artikel uitgekomen waarin dit wetenschappelijk onderbouwd wordt. Mocht u hier interesse in hebben, vindt 

u hierbij de link.  

https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/Documenten/Rapport%20-%20Full-

contact%20vechtsporten%20en%20de%20effecten%20op%20de%20hersenen%20van%20kinderen%20en%20jonger

en.pdf 
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