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Wij hebben niet stilgezeten … 

 
De vorige nieuwsbrief dateerde van 9 maart jl. Toen was er “nog 

niets aan de hand”. Een dag later mailde ik iedereen dat de les van 

die vrijdag niet door zou gaan tot nader bericht. Een bijna wekelijkse 

mail volgde, met een link naar de “huiswerkpagina” op de website,  

tot het moment dat we buiten mochten trainen. 

 

1 mei stonden we buiten en sindsdien hebben we twee keer per 

week getraind. Bij een uitgevallen les gebruikten we de dinsdag als 

inval-les. Ongeveer 80% (of meer?) van de mensen die normaal ook 

trainen waren er nu ook steeds bij.  

Als we per 1 juli (waarschijnlijk, ik heb nog geen officieel bericht 

gekregen over De Zeeheld) weer in de zaal mogen trainen hebben 

we dan ook nauwelijks achterstand opgelopen. Dat is ook de reden 

dat voor een kleine groep de examens op 3 juli gewoon doorgaan. 

Buiten of binnen.  

 

 
En hoe nu verder? 

Ik heb grote waardering voor de karateka’s maar zeker ook voor de 

ouders, die zich aan de opgelegde regels hebben gehouden. De 

regels zijn versoepeld, maar zeker nog niet van de baan. 

 

Met ingang van 1 juli geldt dat alle leeftijdsgroepen contact mogen 

hebben tijdens de lessen. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij 

contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters 

van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, 

ook in de kleedkamers en douchevoorzieningen, die per 1 juli weer 

open mogen. 

 

Dat betekent dat we trainen zoals altijd, maar dat de ouders de 

kinderen brengen en afhalen zoals dat de afgelopen weken 

gebeurde. Wanneer het onmogelijk/ondoenlijk is om naar huis te 

gaan en terug te komen binnen het uur, dan kunnen deze ouders 

wachten in de kleedkamers. 

We hopen dat het een enkeling zal zijn, want de volwassen 

karateka’s willen zich natuurlijk omkleden en douchen en moeten 

dat doen met inachtneming van de 1,5 meter.  

 

Wij zullen de kleinsten aan het eind van de les, onder begeleiding, 

laten wachten in het voorportaal. 
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Examens 

Niemand hoeft deze keer van tevoren een paspoort in te leveren.  

 

We hopen dat in oktober (of later in het jaar) de Herfstclinic weer 

plaatsvindt en dan worden de examens weer voor veel karateka’s 

afgenomen, volgens de normale regels. 

 

Lesgeld 

Het lesgeld is met ingang van 1 juli (het derde kwartaal) weer 

verschuldigd. Mocht je het tweede kwartaal wel betaald hebben, 

dan hebben wij dat al doorgeschoven of op een andere manier 

verrekend. 

 

Lesuren 

Zodra we weer in de zaal kunnen trainen hebben we er op de 

dinsdag een uur bij. We starten dan om 19.00 uur.  

Er was behoefte aan een extra uur en we proberen eens uit of dit 

het juiste moment daarvoor is.  

De indeling van de lessen is nog niet helemaal duidelijk. We laten 

het even over ons heen komen. Heb je suggesties? Laat het dan 

weten.  

 

Vakantieperiode deze zomer 

17 juli is de laatste les voor de zomerstop. Bij voldoende animo (en 

vrijwilligers om de lessen te draaien) zijn er vakantietrainingen. De 

groepsapp “Buitentrainingen” blijft doorgaan, met als doel de 

communicatie met betrekking tot de vakantietrainingen.  

 

 

Bondsgeld 

Een dezer dagen wordt ook het bondsgeld (voor zover dat nog niet 

betaald is) ingehouden. Dat zou met de incasso van april gebeuren, 

maar dat lesgeld is niet geïnd. Veel mensen hebben het bondsgeld 

al betaald. Dank daarvoor! 

 

 
 

 

 


