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Opstartprotocol Jiu-Jistu 

Beslissing 12/10/2020 

Vlaams Minister van Sport heeft beslist dat de sportwereld moet overschakelen naar “code oranje”. 

Hierdoor mogen indoorsporten waar geen afstand van 1,5 kan gegarandeerd worden niet meer 

mogen doorgaan voor personen ouder dan 12 jaar. 

Concreet voor ons houdt dit in dat enkel de jeugd (12 jaar en jonger) nog mogen trainen. 

Ook zullen de kleedkamers en douches niet meer ter beschikking zijn. 

 

Algemene regels 

1. Houdt steeds 1, 5 meter afstand van iedereen die niet aan de training deelneemt; 

2. Blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen (grieperig gevoel, koorts, 

hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid); 

3. Blijf thuis als iemand van je huisgenoten symptomen vertoond die op COVID-19 kunnen 

wijzen; 

4. Heb je symptomen of ben je in aanraking gekomen met iemand die symptomen heeft, blijf 

dan minstens 14 dagen thuis; 

5. VERWITTIG onmiddellijk de Sensei of de voorzitter van de club als je symptomen hebt zodat 

men de gepaste maatregelen kan treffen. 

 

Voorbereiding thuis 

1. Ga alleen naar de sportclub voor een geplande training; 

2. Laat tijdig aan de Sensei weten dat je aanwezig zult zijn; 

3. De kleedkamers en douches zijn NIET Beschikbaar; 

4. Neem extra kledij mee voor als je bezweet bent na de training (jas, trui, vers T-shirt,…); 

5. Breng je eigen drankje mee (water), hiervan kan gedronken worden na toestemming van de 

Sensei; 

6. Check dat je alles meehebt, zodat je niets hoeft te lenen; 

7. Ontsmet je eigen materiaal; 

8. Ga voor je vertrek nog even naar het toilet. 
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Op de sportlocatie & tijdens de training 

De Dojo is enkel bereikbaar via de rechtse ingang (aan de danszaal) via de Sint-Jansstraat. 

Binnen de gehele sporthal is een mondmasker VERPLICHT voor zowel de sporters en de bezoekers. 

De kinderen worden naar binnen begeleid. 

 

1. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training; 

2. Volg eventuele richtlijnen van de sporthal goed op (richtlijnen, pijlen, informatieborden, 

ingangen,…) 

3. Draag je mondmasker bij het betreden van de sporthal; 

4. Ontsmet je handen bij het betreden van de Dojo (ontsmettingsproduct zal ter plaatse 

aanwezig zijn); 

5. De bedoeling is om te trainen, dus geen knuffels, zoenen, high five, handen geven,…; 

6. Gebruik alleen je eigen materiaal (handdoek, oefenmateriaal, drinkbus); 

7. Gedeeld materiaal of clubmateriaal zal op regelmatige basis ontsmet worden; 

8. Na elke wissel van trainingspartner opnieuw de handen ontsmetten; 

9. Zorg ook voor zakboek of papieren doekje moest je moeten hoesten of niezen (liefst niet in 

de elleboogplooi, aangezien je een kimono draagt); 

10. Bij eventuele blessures zal enkel de Sensei of de hulptrainer je verzorgen; 
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11. Volg ten alle tijden de richtlijnen van de Sensei op. 

 

Na de training 

1. Reinig je eigen materiaal; 

2. Ontsmet de handen bij het verlaten van de dojo; 

3. Draag je mondmasker als je de dojo verlaat; 

4. Blijf niet rondhangen; 

5. Gedeeld materiaal zal ontsmet worden door de Sensei. 

6. De uitgang zal zijn aan de achterzijde van de sporthal, kinderen zullen tot daar begeleid 

worden. Blijf dus als ouder buiten wachten. 

 

 

Verzekering 

1. Verzekering blijft voor sportblessures opgelopen tijdens het sporten; 

OPGELET 

Dekking sportpolis en aansprakelijkheid voor COVID-19: 
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Medische problemen die het gevolg zijn van een besmetting met COVID-19 zijn niet gedekt 
door de FROS sportpolis. Dit omdat er geen sprake is van een sport gerelateerde 
aandoening/kwetsuur. 
Indien een club, trainer, bestuurder, lid,… aansprakelijk gesteld wordt voor een besmetting 
opgelopen door een lid of een andere aanwezige dan is deze aansprakelijkheid verzekerd 
cfr. de voorwaarden van de ledenpolis. Bij de heropstart van de sportactiviteiten verzoeken 
wij de sportclubs de bepalingen van de federale regering nauwlettend te volgen teneinde de 
best mogelijk bescherming voor de sporters en andere aanwezigen te garanderen.  
De algemene voorwaarden omvatten immers een bepaling die het de verzekeraar mogelijk 
maakt niet tussenbeide te komen in geval van "het niet-naleven van wetten, regels, of 
gebruiken eigen aan de verzekerde activiteit waarbij  het voor ieder met de materie 
vertrouwde persoon  duidelijk moet zijn dat het hieruit bijna onvermijdelijk schade moet 
ontstaan". De niet-naleving van de veiligheidsnormen kan, afhankelijk van de 
omstandigheden, de verzekerde confronteren met een ontzegging van de dekking, met name 
wanneer hij het initiatief heeft genomen om een evenement te organiseren waarvan hij weet 
dat het niet kan of mag plaatsvinden met inachtneming van de door de federale overheid 
opgelegde basisregels met betrekking tot de veiligheidsafstand. 

Met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de club aangaande de heropstart 
van de activiteiten willen wij de aandacht vestigen op volgende aspecten: 

• De bewijslast inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de club/trainer ligt bij het 
slachtoffer (in dit concreet geval de persoon die het virus heeft opgelopen); 

• De activiteit moet worden georganiseerd in overeenstemming met de maatregelen, 
richtlijnen en/of adviezen van de bevoegde overheid; 

• De activiteit dient met de nodige zorgvuldigheidsplicht te worden ingericht, in het bijzonder 
om de kans op een besmetting te minimaliseren, gelet op de algemene kennis van de 
gevaren van COVID-19 en de hoge besmettingsgraad. 
Het is te allen tijde cruciaal dat de club de door de overheid opgelegde verplichtingen toepast 
en alle mogelijke inspanningen levert om de aanbevelingen na te leven. We nodigen clubs 
ook uit om regelmatig met de leden of hun ouders te communiceren over de genomen 
maatregelen om hen op de hoogte te houden van de omstandigheden waarin de 
sportbeoefening wordt georganiseerd. 

 

We zullen onze leden contant op de hoogte houden van veranderingen en ten alle tijden kan men de 

richtlijnen van FROS en Sport Vlaanderen raadplegen. 

 

Check regelmatig de website, facebook of de whatsapp-groep. 

 

Sportieve groet, 

Tommy 

Sensei 


