
Protocol Corona 

Jeugdtrainingen 

We mogen weer binnen trainen! 

Na de afgelopen weken online en buiten trainen mogen we nu eindelijk weer naar binnen per 1 juli. 

 

Wel onder een strak protocol uiteraard; 

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

We houden iedereen voor zover we kunnen graag gezond 

- Iedereen meld zich nog steeds aan en af voor elke les met de app Getgrib 

- De kinderen worden alleen afgezet en opgehaald voor de deur;  

Ouders/Verzorgers blijven nog steeds buiten de sportschool. 

 

Hoe meld ik mijn zoon/dochter aan? 

1. Je ontvangt een welkomsmail van Get Grib. Hiermee kun je een account aanmaken en je aanmelden voor  de 

lessen. Leden kunnen reserveren via het online ledenportaal (https://fightteamschiedam.gotgrib.nl ) of via de 

Club App van Grib (zoek in de appstore naar Grib Club App)  

Let hierbij op; vol is vol! Daarom de volgende regels hierbij; 

- meld je minimaal 60 min van te voren aan; dit kan al vanaf 7 dagen voor de les. 

- 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  

Hoe worden de groepen ingedeeld? 

1. Deze worden ingedeeld door Johan op basis van de laatste wet- en regelgeving vanuit de overkoepelende 

organisaties. We werken nu met jeugd t/m 12 jaar en 13 t/m 18. De volwassen lessen houden we vanaf 19 jaar 

nog even apart; dit omdat deze groepen buiten de lessen 1,5 meter afstand moeten houden.  

Vanaf 19 jaar wordt je in de volwassenen groep ingedeeld.  

2. Later kan er door de trainer eventueel worden geswitched in de lessen gebaseerd op niveau en ervaring.  

3. Lestijden kunnen afwijken  in verband met het wisselen van de groepen en het reinigen van het 

trainingsmateriaal.  

Voorbereiding op de trainingen 

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

2. Was thuis voor en na de training de handen (minimaal 20 seconden met zeep) 

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!  
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De Regels 

1. Iedereen houdt 1,5 meter afstand van de trainer. Oefen zelf met het aantrekken van o.a. je handschoenen!. 

2. Deelname kan alleen aan de lessen en uren waarin het kind is opgegeven. Zonder opgave mag je niet deelnemen 

aan de les. 

3. We houden ons aan de regels van het RIVM en aan de regels van de sportschool 

4. We hoesten in onze elleboog 

5. We blijven thuis bij verkoudheid, verhoging en/of koorts 

6. We gaan naar huis wanneer er een verhoging wordt gemeten door de trainers 

7. We gedragen ons netjes en houden ons aan de regels. Na de lessen gaan we direct naar huis, dus geen 

samenscholing voor de deuren. Indien dit niet gebeurd wordt je verwijderd uit de lessen, kun je een boete 

krijgen of kan de gemeente zelfs onze sportschool sluiten. 

Locatie 

1. We gebruiken twee zalen met trainen; alle jeugd traint in de zaal met de rode matten.  

2. Mocht het binnen te warm zijn, kunnen we ook buiten trainen.  Dit kan zijn recht voor de sportschool, maar ook 

op het veldje schuin tegenover de sportschool voor het pand van de Eneco. 

Halen en Brengen 

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

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

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

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 hun handen schoonmaken bij 

binnenkomst 

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 1,5 meter afstand van de kinderen. 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 etc.) 

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

6. We zullen werken met een corona vertegenwoordiger op locatie 

7. We zullen ten alle tijden bereikbaar zijn met het nummer van Johan 06-42 33 82 42. 

Bronnen 

De regels en maatregelen zijn opgesteld per 30-06-2020 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. Mochten er wijzigingen vanuit de overheid komen of vanuit een van bovenstaande overkoepelende 

organisaties, zullen deze per direct worden geïmplementeerd in ons protocol en worden doorgecommuniceerd naar onze 

leden hetzij over de website, Getgrib, instagram of facebook. 

  



 

Laatste Nieuws 

1. Het laatste nieuws zal worden gepost op instagram en facebook welke berichten ook op de website staan 

Extra; 

Heb je een zoon, dochter, buurjongen, buurmeisje dat graag wil mee trainen op jouw lopende abonnement? Dan kan dit 

ook! Graag van te voren laten weten aan Johan via wats-app. Van deze optie kan er gebruik worden gemaakt tot de 

volwassenen weer mogen trainen. 

 

Beloning na Corona 

 

Na Corona als we weer geheel open mogen willen we iedereen wie ons gesteund heeft belonen.   

We bieden het volgende aan;  

--) 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! 

Vragen en Ideeën 

Mochten jullie ideeën hebben, op of aanmerkingen, en voor alle verdere vragen en informatie over abonnementen kun je 

mailen naar de administratie; info@fightteam-schiedam.nl  We hopen iedereen weer snel te zien!  

 

Met sportieve groet, 

Fight Team Schiedam 
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