
Algemene richtlijnen en Corona-regels Dojo Haragei 
 

- De jeugdlessen worden in de buitenlucht gegeven. Dit gebeurd op een, door de gemeente, 
aangewezen terrein binnen de gemeente Tynaarlo. (Hopelijk het grasveld voor het 
politiebureau c.q.gemeentehuis) 

- Dojo Haragei heeft 1 trainer per 10 leerlingen 
- Dojo Haragei heeft per training 1 waarnemer, met een gekleurd geel hesje, die de CORONA 

richtlijnen en de CORONA-veiligheid waarborgt.  
- Leerlingen tot en met 12 jaar en leerlingen van 13 tot en met 18 jaar trainen in 2 

onafhankelijke groepen. Bij minder dan 10 leerlingen, gebeurd dit onder de visie van 1 
instructeur. 

- Tijdens de lessen is de EHBO-tas inclusief ontsmettingsmiddelen aanwezig bij de 
trainingslocatie. 

- De leerlingen hebben ABSOLUUT geen contact met elkaar. Dus hou hier rekening mee. We 
hebben genoeg thema’s die behandeld kunnen worden, waarbij de leerlingen solo trainen. 
Back t basic, zal het uitgangspunt zijn.  

- Iedereen(leerlingen en instructeurs) behoud minimaal een afstand van 1,5 meter van elkaar, 
ongeacht leeftijd. 
Ondanks de uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar is 
geen afstandsbeperking, echter binnen onze Dojo momenteel wel. Dit betekend dat 
leerlingen t/m 12 jaar ook GEEN contact met elkaar hebben. 
De instructeur komt NIET binnen een cirkel van (minimaal) 1,5 meter in de buurt van de 
leerlingen. 
 

- Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid, wordt men niet toegelaten tot de training. 
Er wordt, via de mail en berichten op onze website, een dringend beroep gedaan op het 
gezonden verstand van de ouders m.b.t. het geven van toestemming aan het kind om 
aanwezig te zijn bij de lessen.  
Als er in de thuissituatie iemand verkouden is, koorts heeft en/of positief getest is, kan het 
kind NIET deelnemen aan de les. Dit geldt ook voor de instructeurs !!!! 

 
-        Ouders/leerlingen laten via de E-mail: dojo.haragei@gmail.com /WhatsApp: 06-

50966118(Shihan Paul) (of op andere wijze) weten dat ze aanwezig zijn op de training.  
Dit is o.a. voor de Dojo noodzakelijk omdat er een inschatting gemaakt moet worden van het 
aantal benodigde trainers/instructeurs. 

-        Ook NIET leden, krijgen de kans om mee te trainen, mits aan het bovenstaande wordt 
voldaan. 

-        Kinderen/jeugdigen die zich NIET hebben aangemeld, kunnen NIET deelnemen aan de lessen.  
Kortom: Dojo Haragei is ervan op de hoogte wie aanwezig zijn(zowel leden als NIET - leden) 
 

- Kinderen en jeugdigen komen in GI(spotkleding) naar de trainingslocatie. 
- Omdat er buiten wordt getraind houden de kinderen schoenen aan. 
- Kinderen en jeugdigen komen ca 5 min voor de les, worden op een plek gewezen en gaan 

direct na de les weg. 
- De leerlingen gaan gefaseerd naar hun aangewezen plaats. 
- Er worden geen handen geschud, geen boks, geen elleboogjes  o.i.d.. Er is GEEN enkel vorm 

van contact !!!!! 
- Het aan- en afgroeten gebeurt staand. 
- Voordat de les begint, worden alle huidige spelregels benoemd m.b.t. de veiligheid en 

consequenties. Dit gebeurt door de waarnemer of instructeur. 
- Toeschouwers zijn NIET toegestaan 

mailto:dojo.haragei@gmail.com


- Leerlingen die zich niet houden aan deze instructies, worden uit de les gestuurd. Afhankelijk 
van de situatie kunnen ze geschorst worden. Veiligheid gaat boven klieren en 
ongehoorzaamheid !!!! 
 

- Dojo Haragei is verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid van de lessen. Wij hanteren en 
bewaken de richtlijnen. 

- Shihan Paul is bij elke training aanwezig en is de 1e verantwoordelijk en tevens 
aanspreekpunt voor o.a. de gemeente en overige instanties. In overleg met het kader kan 
hier een uitzondering op gemaakt worden. Het 1e aanspreekpunt in te allen tijde bekend, 
aanwezig en bereikbaar. 

 


