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Covid-19 protocol Mechelse Budo Sporten 
Afdeling Aikido

I. Algemeen 

Dit protocol is opgesteld met als doel de trainingen van de Mechelse Budo Sporten, 
afdeling aikido, in veilige omstandigheden te laten doorgaan.

Deze regels gelden zowel voor de trainingen van de volwassenen als voor de jeugd, voor de 
trainingen van de jeugd kan nog een afzonderlijke annex aan dit protocol worden toegevoegd. 

De regels vervat in onderhavig protocol gelden met ingang van de heropstart van 
de trainingen (1 augustus 2021 ). Wanneer de maatregelen opgelegd door de overheid
(inbegrepen provinciale en lokale overheden) of de beheerder van de infrastructuur 
verstrengen zullen de onderstaande regels dienen aangepast te worden. 

In geval van discrepantie tussen de regels van huidig protocol en strengere regels van de 
overheden en/of de beheerder van de infrastructuur zullen deze laatste steeds voorrang 
hebben. 
In casu wordt volgende rangschikking gehanteerd federale overheid – regionale overheid – 
provinciale overheid – lokale overheid – beheerder van de infrastructuur. 

II. Covid-19 coördinator

De club heeft een Covid-19 coördinator aangesteld. 

Dit is het aanspreekpunt en contactpersoon voor de leden in verband met alles wat met Covid-
19 te maken heeft. 

De leden kunnen bij deze coördinator terecht met alle vragen in verband met de na te 
leven maatregelen, in verband met meldingen van symptomen en besmettingen enz. 
Tevens zal de coördinator de leden bijstaan in het kader van de contact tracing in geval van 
eventuele besmettingen met covid-19. 

De gegevens van de Covid-19 coördinator zijn de volgende: 

Koen Vangoidsenhoven
Tel: 0488/963627
e-mail: aikido-mechelen@telenet.be
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III. Afspraken in verband met de trainingen

3.1 In voorbereiding van de training 

• Ontsmettingsmateriaal voor de gebruikte clubmaterialen zal aanwezig zijn.

• Er worden geen toeschouwers tijdens de trainingen toegelaten, dit betreft eveneens
de ouders.

3.2 Voorafgaand aan elke training 

• Symptomen

- Merk je symptomen die op Covid-19 kunnen wijzen is het niet toegelaten de 
trainingen op welke wijze dan ook bij te wonen. 

- Indien je een training hebt gevolg en Covid-positief test én ging de 
desbetreffende training door binnen de tijdspanne van 2 dagen vanaf het begin 
van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (in regel 7 
dagen na het begin van de symptomen of langer bij aanhouden van de 
symptomen) contacteer dan de Covid-19 coördinator. 

- Indien een lid of lesgever om welke reden dan ook een verplichte Covid-19 test 
moet ondergaan kan deze niet aan de trainingen deelnemen tot het resultaat van 
deze test gekend is. Als het testresultaat positief is kan er uiteraard niet aan de 
trainingen deelgenomen worden tot genezing, bij een negatief resultaat kunnen 
de trainingen onmiddellijk hervat worden. 

- Indien een lid of lesgever door het Covid-19 contact tracing center werd 
gecontacteerd en een risico vormt voor besmetting kan deze niet aan de 
trainingen deelnemen 

• Betreden van de infrastructuur

- Niet vroeger dan 5 minuten voor het aanvangsuur van de reservatie 
(aanvangsuur van de training) betreden; 

- Bij het binnenkomen van de infrastructuur de handen ontsmetten; 

- In de infrastructuur mondmasker dragen; 

- Volg de aangegeven routes en richting, ga niet tegen de stroom in; 

- Binnen het gebouw ten allen tijde 1,5 meter afstand bewaren, behoudens tijdens 
de trainingen zelf. 
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• Kleedkamergebruik

Het gebruik van de kleedkamers is weliswaar toegelaten maar wordt sterk afgeraden. 

Indien de kleedkamers toch gebruikt worden gebeurt dit onder strikte voorwaarden: 
- Sportkleding zo veel mogelijk op voorhand aandoen zodat de kleedkamer voor 

het sporten zo weinig mogelijk moet gebruikt worden; 
- Geen personen in de kleedkamers die niet gesport hebben (inbegrepen ouders); 
- Voor de volwassenen zijn de volgende regels bijkomend van toepassing: 

(i) Op de deur staat aangeduid hoeveel personen per kleedkamer binnen 
mogen; 

(ii) In de kleedkamer wordt 1,5 m afstand gehouden; 
(iii) In de kleedkamer wordt zoveel mogelijk een mondmasker gedragen, 

behalve tijdens het douchen; 
(iv) In de doucheruimte wordt steeds één douche tussengelaten. 

- De leden die gebruik maken van de kleedkamer zijn zelf verantwoordelijk om de 
kleedkamer/banken te ontsmetten. Er wordt door de beheerder van de 
infrastructuur materiaal voorzien. 

• Betreden dojo

De dojo pas betreden op het aanvangsuur van de reservatie (aanvangsuur van de 
training) en in elk geval wachten tot de vorige gebruikers de dojo verlaten hebben. 

• Aanwezigheidslijst

Bij aanvang van elke training wordt de aanwezigheidslijst van de leden door een 
lesgever ingevuld. 

3.3 Tijdens de les 

• Handhygiëne
Voor en na de training worden de handen gewassen en/of ontsmet.

• Bubbels

Het wordt aangeraden zo veel mogelijk met één vaste partner te trainen. 

3.4 Na elke les 

• Het gebruikte clubmateriaal, zoals wapens (jo, bokken & tanto) worden na elke 
les ontsmet.
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• Zorg ervoor dat de dojo zo snel als mogelijk na de training verlaten wordt en ten
laatste tegen het einde van de reservatieuur (einde van de training).

• Kleedkamergebruik

Zie regels omtrent kleedkamergebruik hiervoor opgenomen onder punt 3.2. 

IV. Wat als een lid of lesgever positief test

Ging de vorige training waaraan dit lid of lesgever deelnam door binnen de tijdspanne van 2 
dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode 
(over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen 
aanhouden) dan worden de trainingspartners in geval van symptomen bij een lid, of alle 
deelnemers in geval van symptomen bij een lesgever, als risico beschouwd. Het betrokken 
lid of lesgever verwittigt de Covid-19 coördinator en biedt volledige medewerking indien bij 
gecontacteerd worden door het Covid-19 contact tracing center. De traningspartners of alle 
deelnemers contacteren hun huisarts. 

V. Wat als de lokale maatregelen verstrengen? 

Dit protocol is een dynamisch document. De inhoud en de bijhorende afspraken zijn 
onderhevig aan wijzigingen telkens wanneer de adviezen en de richtlijnen zodanig 
veranderen dat aanpassingen nodig blijken. Dit wordt dan zo snel als mogelijk door de Covid-
19 coördinator naar de leden en lesgever gecommuniceerd. 

VI. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid.

Onder bovenstaande afspraken kunnen de trainingen veilig doorgaan. Iedereen is 
verantwoordelijk voor de correcte opvolging. 

Het verloop van de trainingen, maar in eerste instantie de gezondheid van jezelf, je collegae-
aikidoka’s én omgeving zijn mede afhankelijk van ieders gedrag. 

Laten we er samen alles aan doen om onze sport in veilige en leerzame omstandigheden te 
beleven. 

VII. Vragen of onduidelijkheden?

Neem contact met de Covid-19 coördinator van onze club, Koen 
Vangoidsenhoven (tel: 0488/963627 – e-mail: aikido-mechelen@telenet.be 




