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 Corona Protocol Spelregels & Richtlijnen DOS 
 

Middels deze memo willen we je informeren over een aantal gewijzigde spelregels en richtlijnen 

omtrent de trainingen in Corona tijd. 

 

De wijzigingen betreffen onder andere het aantal deelnemers aan de trainingen en de aan- en 

afmeldprocedure en gaan in per 10 december 2020. 

 
Spelregels / richtlijnen 

• Het maximaal toelaatbare aantal sporters per training is 14 personen; 

• Eenieder meldt zich maximaal 24 uur voor aanvang van de training aan via www.dos-

boksen.nl “Inloggen Leden”.  

• Per trainingsavond zijn er momenten mogelijke waarop iemand zich kan inschrijven (zie 

trainingstijden hieronder). Mocht de training vol zitten dan geeft de app dit aan. 

• Gedurende een training worden er geen stoten gezet op een ander. 

• Bij verhindering meld je je af via de app zodat een ander lid jouw plek kan innemen. Er volgen 

consequenties bij het niet op komen dagen. 

• Bij twijfel over je gezondheid => Blijf thuis! 

o Mocht er een vermoeden zijn op corona en wil je je laten testen dan vragen wij jou om 

alleen de uitslag aan ons te vermelden indien de uitslag positief is. 

• Tot nader order zullen er geen proeflessen plaatsvinden. 

 

Aanvang training/ Betreden zaal 

• De zaal wordt niet eerder betreden dan de aanvang van de training zelf. 

• De tas op de daar voor bestemde plek te zetten. Het tassenrek mag niet meer gebruikt 

worden.  

o Hiervoor zullen er banken langs de kant van de zaal worden geplaats waar men de tas 

op kan zetten.  

• Handen ontsmetten. 

• Temperatuur meten. 

• Gebruik van handdoek verplicht. 

• Looproutes aanhouden. 

• Geen gebruikmaken van toilet en douche.  

• Na gebruik desinfecteer je de gebruikte materialen. 

• Gedurende de training is het dragen van een mondkapje verplicht. 
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Trainingstijden 

Voor de volgende tijden kan er via de app gereserveerd worden. Alle trainingen zullen plaats vinden 

in de zaal. De buiten training komt tot nadere order te vervallen: 

 

• Maandag 19:45 – 20:45 

• Maandag 21:00 – 22:00 

• Dinsdag 19:30 – 20:15 

• Dinsdag 20:30 – 21:15 

• Donderdag 19:30 – 20:15 

• Donderdag 20:30 – 21:15 

• Zaterdag 10:00 – 12:00 

 

Zondag jeugdtraining 

Omdat de groepen van de jeugd de afgelopen tijd sterk in aantallen zijn gegroeid en ons trainers gilde 

niet is meegegroeid, zijn wij genoodzaakt om ons beraden over de huidige situatie en hoe daar op 

een veilige manier mee om te gaan. Om deze reden is er gekozen om de jeugd in januari 2021 weer 

te laten beginnen met trainen. 

 

Wij hopen jullie middels deze memo op de hoogte te hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen 

binnen onze vereniging. Wij zijn van mening dat wij met inachtneming van deze maatregelen wij 

verantwoord training kunnen geven aan onze leden. 

 

Gedurende het opstarten van de trainingen conform bovenstaande tijden houden wij ons het recht 

voor om bij het niet opvolgen- en of het niet in achtnemen van de regels, passende maatregelen 

nemen, dat geldt ook voor het stop zetten van de trainingen als daar toe aanleiding is. (Bijv. op last 

van Rijksoverheid) 

 

Wij rekenen op ieders begrip en medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Het bestuur en trainers 

DOS Boks- en Conditievereniging 


