
 

 

Beste leden en ouders/verzorgers, 
 

Goed nieuws, afgelopen woensdag is door de overheid helderheid gegeven over de 

mogelijkheden voor binnensporten.  

 

We kunnen vanaf woensdag 1 juli al onze lessen in de dojo weer oppakken! 

 

Dat goede nieuws roept natuurlijk direct vragen op over wat en hoe. Vandaar dat we 

jullie in deze nieuwsbrief meenemen in wat wij als Judo Duurstede gaan organiseren. De 

hoofdzaak is dat alle lessen op de normale tijden en dagen weer worden hervat. Het zijn 

nog maar een paar weken tot de zomervakantie, maar het lijkt ons toch heel fijn als jullie 

allemaal weer naar de lessen komen. We hebben jullie allemaal erg gemist. Hoe leuk zou 

het zijn om weer vrolijke uitgelaten stemmen te horen in de nu zo stille dojo! 

 

Natuurlijk gelden nog steeds randvoorwaarden die iedereen in acht moet nemen. Dit 

alles in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Voor nu de belangrijkste op een rij: 

 

Voorwaarden om te mogen sporten: 
• Je komt alleen sporten als je gezond bent. Ben je niet helemaal lekker (hoesterig, 

grieperig, koorts of iets anders), dan blijf je natuurlijk thuis. We willen geen 

besmettingen veroorzaken, maar juist werken aan een gezondere omgeving. 

• We willen dat alleen de mensen naar de les komen die komen sporten. Kom dus 

alleen naar je eigen lesuur, kom niet te vroeg (max 5 minuten voor tijd) en blijf 

na de les niet hangen. 

• Het is het beste als je alleen komt. Natuurlijk begrijpen we dat dat voor de 

allerjongsten niet mogelijk is. Het is wel echt de bedoeling dat de kleedkamers 

niet te vol worden. Daarom het uitdrukkelijke verzoek aan ouders/verzorgers om 

niet in de kleedkamer te komen. Mocht jullie kind zich niet zelfstandig kunnen 

omkleden, neem hem/haar dan in judopak van huis uit mee, zodat jullie kind zich 

niet hoeft om te kleden. 

• De andere kinderen en jeugdigen mogen zich wel omkleden in de kleedkamers, 

maar neem daar zo min mogelijk tijd voor, zodat er ook ruimte blijft voor andere 

sporters. 

• Zoals wij begrijpen mogen ouders/verzorgers “langs de lijn staan”, zolang zij 

daarbij de 1,5 meter afstand tot elkaar behouden. Dat betekent dat jullie 

eventueel stil op de tribune mogen zitten, maar alleen als jullie daarbij op de 

tribune en op de weg er naar toe en vandaan rekening houden met de 1,5 meter 

afstand. Wellicht is het beter om gewoon buiten te wachten in de open lucht, 

natuurlijk ook daar op 1,5 meter afstand. 

• De horeca mag ook open, maar gezien de korte tijd waarop we nu organiseren en 

communiceren kan het zijn dat dit (nog) niet helemaal lukt. Ik ben hier nog over 

in gesprek met de Stichting. We zullen even moeten kijken hoe zich dit ontwikkeld 

de komende week. 

Van belang is dat we ons aan deze afspraken houden. De trainer is ter plekke de persoon 

die over de gang van zaken beslist, dus niet de leden of de ouders/verzorgers. Het is en 

blijft aan de trainer en het bestuur om besluiten te nemen als het niet helemaal goed 

gaat en aanvullende maatregelen (specifiek of generiek) nodig zijn.  

 

Lesomstandigheden 
We moeten nog definitieve afstemming hebben over de exacte invulling van het sporten 

in de dojo. Vooralsnog gaan we uit van het volgende: 

• Voor alle leden geldt dat zij tijdens de lessen onderling contact mogen hebben, 

dus geen 1,5 meter afstand. 

• Voor en na de les, onderweg en ook in de kleedkamers moet echter voor de 18+ 

nog wel de 1,5 meter regel worden nagekomen. Let daar ook op. 

• De kleedkamers mogen maar beperkt bezet worden. Blijf daar zo kort mogelijk. 

 



 

 

 

Specifiek punt voor de conditietraining senioren  
Helaas heeft Peter Rossen aangegeven de lessen voor de heren van Dinsdag, de 

conditietraining senioren, niet meer te willen geven. Als vereniging hebben we hier nog 

geen oplossing voor gevonden. Het is voor deze groep dus nog steeds mogelijk om na  

1 juli op het normale tijdstip bij elkaar te komen en te sporten, alleen helaas zonder 

trainer. Ik hoop een oplossing beschikbaar te hebben voor na de zomer. 

 
Doorkijk sporten in de zomervakantie 
Op dit moment zijn we aan het kijken of we als compensatie voor de vele weken dat we 

geen lessen hebben kunnen aanbieden, misschien in de eerste 2 weken van de 

zomervakantie (periode 20 juli tot 1 augustus) toch nog iets kunnen aanbieden. Als dit 

lukt betreft dit lessen in Wijk bij Duurstede. Voor Maarssen hebben we hier geen 

mogelijkheid voor. Mocht dit lukken, zullen we dit laten weten. 

 

Opstart seizoen vanaf 31 augustus (na de schoolvakantie)  

Het nieuwe seizoen start weer vanaf de week van 31 augustus. Als de komende maanden 

geen veranderende omstandigheden m.b.t. Corona ontstaan, zullen we als vereniging het 

nieuwe seizoen ook in de normale vorm starten. Mocht het toch anders worden, zullen 

we hierover zo snel mogelijk communiceren.  

 

Specifiek punt voor de wedstrijdtraining jeugd vanaf 31 augustus  
Sensei Daniël heeft aangegeven voorlopig te stoppen, omdat hij samen met zijn vriendin 

in blijde verwachting is van hun eerste kindje. Natuurlijk mooi en leuk nieuws, 

gefeliciteerd! 

Specifiek voor de wedstrijdjudoka’s op de maandagavond uit deze jeugd groep geldt dat 

dit lesuur op de maandag gaat vervallen. We verschuiven deze groep naar de 2e judoles 

op dinsdagmiddag bij Sensei Laura. Deze les wordt met een half uur verlengd en loopt 

dus van 17:00 tot 18:30. In deze les wordt de techniek als wedstrijdtraining 

gecombineerd. De maandagtraining van Sensei Dirk blijft wel op dat tijdstip doorgaan. 

 

Safe the date: zaterdag 19 september sportmiddag voor de kinderen 

Omdat we het seizoen niet op de gebruikelijke manier kunnen afronden, willen we op 

zaterdag 19 september in de dojo een sportmiddag organiseren voor de kinderen en 

jeugd t/m 18 jaar. Wat en hoe we dit vormgeven is nog een verrassing, maar het zou 

leuk zijn als velen van jullie komen. Dus reserveer die middag alvast in je agenda! 

 

Informatie komende tijd 

Afgelopen periode heeft ons allemaal geleerd meer digitaal te communiceren. We hebben 

dan ook veel informatie digitaal verstrekt en op de website kenbaar gemaakt. We merken 

dat dit goed werkt (al kunnen we nog niet alle groepen goed bereiken, daar werken we 

nog aan). We gaan dit ook voortzetten voor toekomstige mailing. Het is daarom 

verstandig met enige regelmaat de website te bekijken om daar (aanvullende) informatie 

te vinden. We communiceren vanaf nu digitaal middels generieke nieuwsbrieven, of 

berichten op de website, mail of eventueel facebook.  

 

Verantwoord opstarten 
We hopen dat we met deze herstart zo in deze laatste weken voor de zomervakantie nog 

iets van het sporten kunnen oppakken, passend binnen de richtlijnen en voorschriften.  

 

Voor nu wens ik jullie allemaal namens de leraren en het bestuur een fijne opstart van 

het sporten toe en daarna een mooie zomer! 

 

Met sportieve groeten, 

 

Yke Norg 

Voorzitter Judo Duurstede 


