
        www.judoyesbilzen.be 

        judoyesbilzen@gmail.com  

        0474 91 92 85 (Lore) 

INFO BRIEF – COVID 19 - CODE Oranje  
Beste leden  

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 start de sportwereld in code Oranje.  

Wat wilt dit zeggen voor onze judoka’s?  

Voor onze min 12 jarigen veranderd er weinig tot niets. 

 Min 12 jaar 
Groep 1 

Min 12jaar 
Groep  2 

Trainingsdagen Dinsdag + Donderdag Dinsdag + Donderdag  

Trainingsuur  17u30 – 18u 18u05 – 19u 

Judo les  Er is contact toegelaten  Er is contact toegelaten 

Naar de judoles 
brengen Max 
5min voor de les 

Aan de trap aanmelden 
Judoka gaat zelf naar boven 

Aan de trap melden  
Wachten beneden op de bank tot de 

trainer je komt halen 

Afhalen na de 
judoles 

Afhalen langs de achterdeur  
(onder aan de trap)  

Ouders wachten buiten 

Halen en brengen  ! Kom op juist op tijd, blijf niet hangen 
Ben je te vroeg, dan wacht je beneden op de banken  

Publiek  Er wordt geen publiek toegestaan 

Kleedkamers De kleedkamers zijn gesloten in code oranje  

 

Deze maatregelen starten 14/10 en blijven zeker tot einde herfstvakantie 8/11.  

Er kunnen wel wijzigingen / verstrengingen gebeuren indien deze worden opgelegd vanuit de 

overheid.  

https://www.sport.vlaanderen/media/14977/leidraadcodeoranje.pdf 

https://www.vva.be/ 

https://www.eurobudo.be/nieuw/ 

Heb je nog vragen, neem zeker contact met ons op!  

 

Sportieve groeten    Volg ons op facebook: www.facebook.com/judoyes.bilzen/ 

 

Bestuur Judo Yes Bilzen   

https://www.sport.vlaanderen/media/14977/leidraadcodeoranje.pdf
https://www.vva.be/
https://www.eurobudo.be/nieuw/
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INFO BRIEF – COVID 19 - CODE Oranje  
Beste leden  

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 start de sportwereld in code Oranje.  

Wat wilt dit zeggen voor onze judoka’s?  

Voor Groep 3 zijn er belangrijke wijzigingen !  

De sportdienst van Bilzen sluit alle indoor zalen voor de groep +12 jaar. 

 Plus 12 jaar  - Groep 3 

Trainingsdagen  Dinsdag  Donderdag  

Trainingsduur 19u10 – 20u Training wordt geschrapt  

Alternatieve lessen Loop training  

Wat het je nodig?  Loopkleren  
Loop schoenen 
Fluo vest  
Lampje  

Mondmasker  In de gangen, toiletten is er een mondmasker plicht voor iedereen boven 
12jaar 

Naar de les Aan de trap melden  
Wachten beneden op de bank tot de trainer je komt halen 

Afhalen na de 
judoles  

Niet blijven plakken  
Onmiddellijk huiswaarts keren  

Halen en brengen ! Afzetten en ophalen onderaan de trap 
! Kom op juist op tijd, blijf niet hangen 

Ben je te vroeg, dan wacht je beneden op de banken  

Publiek  Er wordt geen publiek toegestaan 

Inschrijven voor de 
lessen  

20/10/2020 https://forms.gle/psgSa5BK1JVuGamP9 
27/10/2020  https://forms.gle/iLCzLJLYzTwVd1aw8 
3/11/2020 https://forms.gle/73HFBqs1eimi67eq9  

 

Heb je nog vragen, neem zeker contact met ons op!  

Deze maatregelen starten vanaf 14/10 blijven zeker tot einde herfstvakantie 8/11.  

Er kunnen wel wijzigingen / verstrengingen gebeuren indien deze worden opgelegd vanuit de 

overheid.  

 

Sportieve groeten  Volg ons op facebook: www.facebook.com/judoyes.bilzen/ 

Bestuur Judo Yes Bilzen  

https://forms.gle/psgSa5BK1JVuGamP9
https://forms.gle/iLCzLJLYzTwVd1aw8
https://forms.gle/73HFBqs1eimi67eq9

