
 
 

 
I am Aikidoka COVID-19 Protocol 
 
I am Aikidoka volgt in de Coronatijd de richtlijnen op van het RIVM en NOC*NSF.  
De Personal Aikido Training bij I am Aikidoka wordt daarom tijdelijk in een 
aangepaste vorm aangeboden. De training is net zo leerzaam en leuk als voorheen! 
 
Omdat I am Aikidoka graag iedereen gezond wil houden vraag ik, Floor Hannewijk 
(Personal Aikido Trainer), je de onderstaande voorzorgsmaatregelen - om 
verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan - te volgen. 
 
De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij ten alle tijden leidend. 

Ø Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 
Ø Was regelmatig je handen en absoluut vóór en na de training. 
Ø Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog. 
Ø Neus snuiten in een papieren zakdoekje. 
Ø Schud geen handen. 

 
Stel jezelf de volgende vragen. Indien het antwoord op één van deze vragen 'ja’ is  
dan stellen we jouw deelname aan de Personal Aikido Training even uit. 
 

Ø Ben je besmet met het Coronavirus, of denk je besmet te zijn?   
Ø Heb je huisgenoten of gezinsleden die besmet zijn met het Coronavirus? 
Ø Ben je korter dan 2 weken gelden genezen van het Coronavirus? 
Ø Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, 

hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)? 
Ø Heb je huisgenoten of gezinsleden met deze symptomen? 
Ø Ben je in thuisisolatie? 

 
Als het antwoord op deze vragen ‘nee’ is, dan verwelkom ik je graag in de training! 
 
 
 
 
 
 



 
 
Training, locatie & materiaal  
 
De Personal Aikido Training vindt buiten plaats in het Sonsbeekpark of Park 
Zypendaal, op een plek waar jij je fijn voelt. Er is geen toilet aanwezig, ga voor de 
training thuis naar het toilet.  
 
Draag (sport)kleding waar je vrij in kunt bewegen en een beetje vies mag worden. 
 
De training duurt 45-60 minuten.  
 
In de training maak je gebruik van materialen: een houten stok (Jo) en zwaard 
(bokken). Het materiaal wordt vóór en na de les gereinigd. Heb je thuis een houten 
stok, bijvoorbeeld een bezemsteel? Neem deze dan mee. Dan hoef je geen 
materiaal van I am Aikidoka te gebruiken.  
 
We houden voor, tijdens en na de training 1,5 meter afstand van elkaar. 
 
 
Aanmelden 
 

Ø Meld je aan voor de Personal Aikido Training via: info@iamaikidoka.com. 
Ø I am Aikidoka is afhankelijk van het weer, bij regen gaat de training buiten niet 

door. Je ontvangt dan een WhatsApp’je of e-mail.  
Ø Check 2 uur voor aanvang van de training even of je een bericht van I am 

Aikidoka hebt ontvangen (check ook de spam folder!). 
Ø De les kan bij slecht weer ook via live videobellen gegeven worden. 

Bijvoorbeeld Skype of Zoom. 
 
 
 
I am Aikidoka wenst je een fijne Aikido ervaring! 
 
 
 
      
         I am Aikidoka 

Datum: 29 mei 2020 
 


