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Betreft:  Verstrengde maatregelen code oranje  
 

Naar aanleiding van de verandering van kleurcode in de sportwereld zijn we als judoclub 

genoodzaakt enkele wijzigingen door te voeren. Vorige week werden er al enkele nieuwe regels 

gecommuniceerd, deze blijven nog steeds van kracht.  

Wij vragen ook om het maximum aantal personen in de kantine te respecteren (max. 28 personen in 

de kantine → 4 personen per tafel). Indien er geen plaats meer is in de kantine gelieve dan buiten te 

wachten. VOL = VOL 

Kleedkamers en douches zullen opnieuw sluiten.  

Hieronder vindt u de wijzigingen per groep. Deze wijzigingen zullen voorlopig behouden blijven tot 8 

november.  

 

U7/U9/U11 

Voor deze groepen zullen er geen wijzigingen zijn. Zoals vorige week gecommuniceerd is, is er wel 

een wijziging van de trainingsuren op woensdag. Hieronder vindt u nogmaals de trainingsuren op 

woensdag. 

U7:  17u tot 18u (wij vragen om met 1 ouder/begeleider per judoka aanwezig te zijn) 

U9:  18u15 tot 19u15 (wij vragen om met 1 ouder/begeleider per judoka aanwezig te zijn) 

U11: 19u15 tot 20u15 

Crossfit: 20u30 tot 21u30 

 

U13/U15 

Op maandag zal er geen training meer zijn voor deze groep. De judoka’s die normaal op maandag en 

donderdag trainen kunnen aansluiten op dinsdag en donderdag.  

• Judoka’s onder 12 jaar → Judotraining van 18u30 tot 19u30 

• Judoka’s ouder dan 12 jaar (12 jaar + 1dag) → Crossfit training van 19u30 tot 20u30 
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U18+ RECREATIEVEN  

Op maandag zal er geen training meer zijn voor deze groep. Op vrijdag zal de judotraining vervangen 

worden door crossfit training van 20u30 tot 21u30. Ook kunnen de judoka’s van deze groep 

aansluiten tijdens de crossfit training op woensdag.  

 

U18+ COMPETITIE 

 Op dinsdag en donderdag zullen de judotrainingen vervangen worden door crossfit training van 

20u30 tot 21u30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


